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คํานํา 
 
              ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมขอ ๑๗ โดยใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนความตองการอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

    “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินหาป 

 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงและคณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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สารบัญ 
 เร่ือง                                  หนา 

 
สวนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน                   ๑ 
   ๑. ดานกายภาพ                         ๑ 
   ๒. ดานการเมือง/การปกครอง           ๔ 

๓. ประชากร             ๕ 
๔. สภาพสังคม              ๖                                      

  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน                    ๗ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ                                              ๘ 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         ๙ 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ          ๑๐ 
 

สวนท่ี ๒  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น        ๑๑     
   ๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค                                      ๑๑ 
        - แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐)     ๑๑ 
        - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับปจจุบัน)     ๒๑ 
        - แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด    ๒๖      
        - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   ๓๐ 
   ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                   ๓๖ 
        - วิสัยทัศน          ๓๖ 
        - ยุทธศาสตร          ๓๖ 
        - เปาประสงค         ๓๗ 

     - กลยุทธ          ๓๗ 
        - ตัวชี้วัด          ๓๘ 
         - คาเปาหมาย         ๓๘ 
        - จุดยืนทางยุทธศาสตร        ๓๙ 
        - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม               ๓๙ 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน        ๔๗ 
        - การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ อปท.     ๔๗ 
        - การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ    ๔๙     
สวนท่ี ๓  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ         ๕๐         
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน       ๕๐ 
   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น          ๕๑
        - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน (แบบ ผ.๐๑)    ๕๑ 
        - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน    ๔๖ 
                               และแผนชุมชน (แบบ ผ.๐๑/๑)        

     - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน (แบบ ผ.๐๒)    ๕๗ 
 
 
 



 

             ข
    

     - รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน   ๒๑๗ 
       และแผนพัฒนาชุมชน (แบบ ผ.๐๒/๑) 
     - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ     ๒๗๓  
       ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  
       (แบบ ผ.๐๒/๒) 

                          - บัญชคีรุภณัฑแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (แบบ ผ.๐๓)   ๒๘๕ 
สวนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล                   ๒๙๐ 

            ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร                                
  ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ๓. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน จากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  ๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต                                                            

   
 
 
 
 
 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพ ัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
๑. ดานกายภาพ 
๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

ตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยูทิศตะวันตกของอําเภอนาเชือก  โดยมี
ระยะหางจากอําเภอนาเชือกประมาณ 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 

           พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบประมาณ ๒๓,๒๑๖ ไร หรือ ๓๘.๐๔ ตารางกิโลเมตร  

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
      ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ําสลับที่ลาบลุม มีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ เมตร พ้ืนท่ีราบเหมาะสําหรับการทํานา เชน ขาวหอมมะลิ บริเวณท่ีราบสูงเหมาะ 
สําหรับการทําไร เชน ทําไรมันสําปะหลัง ทําไรออย เปนตน 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
           ลักษณะภ ูม ิอากาศของจ ังหวัดมหาสารคาม ข้ึนอยูกับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล ซ่ึง ๒ ชนิด 
คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต
ประมาณกลางเด ือนตุลาคมถ ึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําใหจังหวัด 
มหาสารคามมีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป สวนมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่พ ัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ 
มหาสมุทรเขาปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทํา 
ใหมีฝนตกชุกท ั่วไปตั้งแต กลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป 
ฤดูกาล 

ฤดูกาลของจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาตามลักษณะของลมฟ าอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออก 
ไดเปน ๓ ฤดู ดังน้ี 

ฤดูหนาว   เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถ ึงประมาณกลางเดือนก ุมภาพันธ ซ่ึงเปนชวงท่ีมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นจะแผลง
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในชวงดังกลาว ทําใหอากาศโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดมหาสารคามจะหนาวเย็นและแหง 
โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะเปนช วงที่ม ีอากาศหนาวเย็นมากท่ีสุด 
ฤดูรอน  เร่ิมตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนที่ม ีอากาศรอนอบอาว โดยทั่วไป 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเด อืนที มีอากาศร อนอบอาวที่สุดของป 
ฤดูฝน  เร่ิมตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอาความชื้น
จากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีรองความกดอากาศต่ําที่พาดอยูบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
จะเลื่อนขึ้นมาพาดผานบริเวณภาคเหน ือและภาคตะวันออกเฉียงเหน ือของประเทศไทย ทําใหอากาศเร่ิมชุมชื้นและมี
ฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยเฉพาะเด อืนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนนมาก 

 



 

๒ 
ที่สุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัยดังกลาวที่ใหมีฝนตกชุกแลวยังขึ้นอยูกับอ ิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน
ท่ีเคลื่อนตัวเข าใกลหร ือเขาสู ประเทศไทยในชวงดังกลาวด วย 
อุณหภ ูม ิ 

เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามเปนที่ราบสูงไมมีภูเขา อากาศจึงไมร อนอบอาวมากน ัก 
ในชวงฤดูรอน และอากาศคอนขางหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป ๒๗.๒ องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๒.๑ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๔ องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเปน
เด ือนท่ีมีอากาศร อนอบอาวมากท่ีสุดในรอบป วัดอุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีตรวจวัดได ๔๒.๔ องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 
๑๔ เมษายน ๒๕๒๒ สวนในชวงฤดูหนาวจะมีอากาศหนานเย็นมากท่ีสุดในเดือนธันวาคม วัดอุณหภูมิต่ําท่ีสุดได 
๕.๓ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
ฝน 

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือลอมรอบไปดวยเทือกเขา โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณอยู ทางท ิศตะวันตก 
และเท ือกเขาดงพญาเย็นอยูทางทิศใต ของจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงเปนแนวกั้นไมใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเขาปก
คลุมบริเวณจังหวัดมหาสารคามไดเต ็มที่ในชวงฤดูฝน ทําให กลุมฝนสวนใหญจะพ ัดไปตกทางดานตะวันตกและดานใต
ของเท ือกเขา ทําใหปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปของจังหวัดมหาสารคามอยูระหวาง ๑๐๐๐-๑๔๐๐ มิลลิเมตร โดย
ปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๒๖๓.๗ มิลลิเมตร และจํานวนวันท่ีฝนตกเฉลี่ย ๑๐๕.๕ วัน โดยเดือนกันยายนเปนเด ือนท่ีมี
ฝนตกชุกมากท ี่สุดในรอบป ปริมาณฝนมากที่สุดใน ๑ วัน เคยวัดได ๑๗๗.๐ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๓๒ 
พายุหม ุนเขตรอน 

พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานหรือเขาสูจังหวัดมหาสารคาม มีแหลงกําเนิดจากทะเลจีนใตและมหาสมุทร
แปซิฟ ก เหนื อด านตะวันตก  โดย เคลื่ อนตั วผ านประเทศ เวียดนาม กั มพู ชาและลาวกอนจะเข าสู ภ าค
ตะวันออกเฉ ียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งทําใหพาย ุมีกําลังอ อนลงอยูในขั้นพายุดีเปรสชันเปนสวนใหญ ทําใหไม
กอใหเกิดความเสียหายมากนัก แตยังคงทําใหเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันไดในบางพื้นที ่
สําหรับชวงเวลาที่พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวผานจังหวัดมหาสารคาม เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคมเปนตนไปจนถึงเดือน
พฤศจ ิกายน 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
ชุดดินมหาสารคาม (Maha Sarakham series: Msk) 
กลุมชุดดินท่ี ๔๑ 
การจําแนกดิน Loamy, siliceous, subactive isohyperthermic Oxyaquic Arenic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน ๒-๕ % 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน ปาเต็งรัง มันสําปะหลัง ออยและทุงหญาเลี้ยงสัตว 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น Ap-E-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดิน
ทรายปนดินรวน สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงและมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน
เหนียวปนทรายในระหวางความลึก ๕๐-๑๐๐ ซม. และพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงภายในความ
ลึก ๑๐๐ ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH ๕.๐-๖.๕) ในดินบนและเปนกรด 
 



 

๓ 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ท่ีเปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ 
ของดิน 

๐-๒๕ ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
๒๕-๕๐ ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

๕๐-๑๐๐ ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

 
ชุดดินท่ีคลายคลึงกัน ชุดดินบานไผ และชุดดินน้ําพอง  
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินเปนทรายจัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ําอยางเห็น
ไดชัดเจน ในชวงฝนแลงและเสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพ่ิมอินทรียวัตถุเพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินใหดีข้ึน ปลูกพืช
ทนแลง เชน ออย มันสําปะหลัง 

 
 

๑.๕ ลักษณะของแหล งน้ํา 
แหล งน้ํา แบงเปน ๒ ลักษณะ  

                               ๑. แหลงนํ้าธรรมชาติ                              
                        - หวยวังประดู    อยูในหมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๑๐ 
                          - หวยวังขามปอม    อยูในหมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๑๐  
                          - หวยหิน    อยูในหมูท่ี ๓ 
                          - หวยบานกลาง  อยูในหมูท่ี ๒  และหมูท่ี ๓ 
       - หวยลําพังชู   อยูในหมูท่ี ๔ 
                          - หวยหางหวา    อยูในหมูท่ี ๔ 
                          - หวย กรป.กลาง   อยูในหมูท่ี ๖ 
                          - หวยโคก    อยูในหมูท่ี ๗ และหมูท่ี ๘ 
                          - หวยปาชา    อยูในหมูท่ี ๗ 
  



 

๔ 
๒. แหลงนํ้าสรางข ึ้น 

                          - 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 
 

ขอมูลแหลงน้ําในตําบลหนองแดง 
๑. แหลงน้ําธรรมชาติ 

- ลําหวย จํานวน  ๙  แหง 
       ๒. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

- หนองน้ํา จํานวน ๑๓ แหง 
- ฝายเก็บกักน้ํา จํานวน ๑๓ แหง 
- บอน้ําตื้น จํานวน ๗ บอ 
- ประปาหมูบาน จํานวน ๑๐ แหง 

๑.๖ ลักษณะของไม และปาไม  
ลักษณะปาไมในตําบลหนองแดงเปนปาไมเบญจพรรณ ข้ึนตามธรรมชาติ มีไมเนื้อแข็งข ึ้นหลายชนิด 

ไดแก มะคา แดง ประดู และชิงชัน และอ่ืน ๆ พ้ืนท่ีปาท่ีสงวนไวไมใหใครทําลาย คือพ้ืนท่ีปาบานหนองแดง และ
พ้ืนท่ีปาท้ังหมดในตําบลมีประมาณ ๒๕๐ ไร 

 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแดง มีหมูบานอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน ๑๐ หมูบานอยูในเขต 
อบต. เต็มพ้ืนท่ี ตามหมูบานดังนี้ 

 
หมูท่ี           ช่ือหมูบาน       รายช่ือผูนํา                   หมายเหตุ 

          ๑              บานหนองแดง     นายเขียว           เขียววารี 
          ๒              บานนาดาน               นางแกว            ประจวบกลาง    
          ๓              บานดอนแฮด             นางศิริภรณ       อุดทารุณ 
          ๔              บานเกาใหญ              นางมนฑกานต    แกวศรีหา 
          ๕              บานโนนสะอาด          นายประดิษฐ      ชาด ี
          ๖              บานวังหิน                 นายสังคม         นาชัยสินธุ 
          ๗              บานโคกกอง              นางสาวบุญฑริกา ทรงอาจ 
          ๘              บานโคกสูง                นางพิสมัย         หลงสิม 
          ๙              บานหนองแต             นายสมเกียรติ     ประทุมมาตร            กํานัน 
        ๑๐              บานหนองแดงสหมิตร   นายเผด็จ          เทียมจันทร 
 
 
 
 



 

๕ 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

ตําบลหนองแดงแบงเขตการเล ือกตั้งออกเปน ๑๐ เขตการเลือกตั้ง โดยมีผูมีสิทธิเลือกตั้งดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑      บานหนองแดง 
เขตเลือกตั้งท่ี ๒      บานนาดาน 
เขตเลือกตั้งท่ี ๓      บานดอนแฮด 
เขตเลือกตั้งท่ี ๔      บานเกาใหญ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๕ บานโนนสะอาด 

   เขตเลือกตั้งท่ี ๖     บานวังหิน  
            เขตเลือกตั้งท่ี ๗ บานโคกกอง 
            เขตเลือกตั้งท่ี ๘  บานโคกสูง 
            เขตเลือกตั้งท่ี ๙   บานหนองงแต 
            เขตเลือกตั้งท่ี ๑๐ บานหนองแดงสหมิตร              

๓. ประชากร 
๓.๑ ขอมูลเก ีย่ว ก ับจํานวนประชากร 

ตารางท่ี  ๑  แสดงจํานวนประชากร/หลังคาเรือน/จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งของตําบลหนองแดง ขอมูลจาก
สํานักงานทะเบียนและบัตรอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ณ วันท่ี ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน 

( หลังคา ) 
จํานวนประชากร  จํานวนผูมสีิทธิเลือกต้ัง 

ชาย หญิง รวม ชาย (คน) หญิง (คน) 
๑ หนองแดง ๑๕๑ ๒๖๔ ๒๘๒ ๕๔๖ ๒๓๔ ๒๓๔ 
๒ นาดาน ๕๕ ๘๗ ๙๐ ๑๗๗ ๗๐ ๗๐ 
๓ ดอนแฮด ๔๗ ๘๖ ๖๙ ๑๕๕ ๕๗ ๕๗ 
๔ เกาใหญ ๑๐๔ ๑๔๒ ๑๖๑ ๓๐๓ ๑๓๗ ๑๓๗ 
๕ โนนสะอาด ๗๓ ๑๔๐ ๑๑๙ ๒๕๙ ๙๘ ๙๘ 
๖ วังหิน ๒๑๙ ๓๕๕ ๓๓๑ ๖๘๖ ๒๗๑ ๒๗๑ 
๗ โคกกอง ๑๓๗ ๒๔๕ ๒๓๘ ๔๘๓ ๑๙๒ ๑๙๒ 
๘ โคกสูง ๑๑๑ ๒๒๔ ๒๐๙ ๔๓๓ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๙ หนองแต ๑๗๘ ๓๔๐ ๓๑๙ ๖๕๙ ๒๖๕ ๒๖๕ 
๑๐ หนองแดงสหมิตร ๑๐๘ ๑๗๗ ๑๕๘ ๓๓๕ ๑๓๓ ๑๓๓ 

รวมท้ังสิ้น รวมท้ังสิ้น ๑,๑๘๓ ๒,๐๖๐ ๑,๙๗๖ ๔,๐๓๖ ๑,๖๑๗ 

 หมายเหต ุ ขอมูลจากทะเบียนราษฎรอําเภอนาเชือก  ณ วันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖ 

ตารางท่ี ๒  แสดงจํานวนประชากรของตําบลหนองแดงโดยจําแนกตามชวงอายุ ขอมูลจากสํานักงาน
ทะเบียนและบัตร อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ณ  วันท่ี ๒ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมู
ท่ี 
 

ชื่อหมูบาน 
ชวงอายุป 

๐ - ๗ ป ๘ - ๑๗ ป ๑๘ - ๒๕ ป ๒๖ - ๓๙ ป ๔๐ - ๔๙ ป ๕๐ - ๖๐ ป ๖๑ ปขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑ หนองแดง ๑๒ ๑๗ ๓๕ ๓๑ ๒๑ ๓๔ ๕๖ ๔๑ ๕๑ ๔๕ ๔๑ ๔๙ ๔๘ ๖๕ 
๒ นาดาน ๕ ๑๑ ๑๓ ๙ ๑๐ ๒ ๒๒ ๒๓ ๑๑ ๑๐ ๑๕ ๑๘ ๑๑ ๑๗ 
๓ ดอนแฮด ๔ ๓ ๙ ๘ ๑๐ ๖ ๒๕ ๑๒ ๑๖ ๑๕ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๑๔ 
๔ เกาใหญ ๑๔ ๑๐ ๒๕ ๑๔ ๘ ๑๗ ๒๐ ๒๖ ๒๒ ๒๘ ๒๖ ๒๑ ๒๗ ๔๕ 
๕ โนนสะอาด ๑๑ ๑๑ ๒๙ ๙ ๑๑ ๑๑ ๒๙ ๒๔ ๒๖ ๒๓ ๑๔ ๑๕ ๒๒ ๒๕ 
๖ วังหิน ๒๘ ๒๒ ๓๕ ๓๘ ๔๒ ๓๙ ๘๑ ๖๒ ๕๘ ๕๓ ๕๐ ๕๔ ๖๑ ๖๓ 
๗ โคกกอง ๑๕ ๑๘ ๒๙ ๒๘ ๓๐ ๓๐ ๔๗ ๔๐ ๕๐ ๕๑ ๔๓ ๓๕ ๓๐ ๓๖ 
๘ โคกสูง ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๒๙ ๒๙ ๑๖ ๔๖ ๔๔ ๓๘ ๓๙ ๓๓ ๓๑ ๒๘ ๓๐ 
๙ หนองแต ๒๓ ๑๙ ๓๗ ๓๕ ๓๐ ๓๙ ๖๙ ๔๗ ๗๓ ๖๐ ๕๕ ๕๐ ๕๒ ๖๙ 

๑๐ หนองแดงสหมิตร ๑๓ ๑๐ ๒๐ ๑๕ ๒๑ ๑๗ ๔๐ ๓๓ ๓๒ ๒๕ ๑๗ ๒๗ ๒๙ ๓๑ 

 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

  ๔.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา       จํานวน  ๔  โรง 
       - โรงเรียนบานหนองแดงสหมิตร     ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๑ 
       - โรงเรียนบานเกาใหญโนนสะอาด     ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๔ 
       - โรงเรียนบานวังหินโนนสวาง   ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๖ 
       - โรงเรียนบานโคกกองโคกสูงหนองแต    ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๗ 

๔.๑.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จํานวน  ๑  โรง   
       - โรงเรียนบานหนองแดงสหมิตร     ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๑ 
  ๔.๑.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       จํานวน  ๔  ศูนย 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสวาง  ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๑ 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาใหญ  ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๔ 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมชัยมงคล  ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๖ 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบุญมาจันทรประสิทธิ ์ ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๙ 

๔.๒ สาธารณสุข 
                - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ๑  โรง 
                - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ  ๑๐๐ 

๔.๓ อาชญากรรม 
ตําบลหนองแดงอยูในพ ื้นท่ีด ูแลของสถานีตํารวจภูธรตําบลปอพาน ชุดประชาอาสาปองกันและ
ตอตานยาเสพติด จํานวน ๑ รุน (๑๐๐ คน) 
ตําบลหนองแดงมีชุดประชาอาสาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน  ๒  รุน 

- รุน ๑ มี ๑๑๒ คน 

- รุน ๒ มี ๑๐๙ คน 

 



 

๗ 

๔.๓.๑ มวลชนจัดตั้งอ่ืนๆ 
-  ลูกเสือชาวบาน ๑  รุน จํานวน ๑๐๐ คน 

-  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน ๓๐๐ คน 

-  สภาเด็กและเยาวชน ๑ รุน 

-  คณะกรรมการประชาคมตําบล ๑ รุน 

-  กลุมเศรษฐกิจชุมชน ๕ กลุม 

-  กองทุน สปสช.ตําบลหนองแดง 

-  คณะกรรมการบทบาทสตร ี จํานวน ๒๕ คน 

๔.๔ ยาเสพติด 
-  ไมม ี 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
-  จายเบี้ยผูสูงอาย ุจํานวน ๖๙๐ คน 

-  จายเบี้ยผูพิการ จํานวน ๑๔๒ คน 

-  จายเบี้ยผูปวยโรคเอดส จํานวน ๒ คน 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 

การคมนาคม มีเสนทางการคมนาคมท่ีสําคัญดังนี้ 
   - ถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท  ๑  สาย 

             - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๒  กม. 
             - ถนนลูกรัง  ๑๖  กม. 
             - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  สะพาน            
             - สภาพการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงในชวงหนาฝนถนนเปนหลุม เปนบอ มี
น้ําทวมขัง หนาแลงฝุนละออง ทําใหการคมนาคมไมสะดวก       

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน จํานวน  ๑๐ หมูบาน คิดเปน รอยละ ๙๐ 
-  ถนนดิน จํานวน ๗ เสน ภายในตําบล คิดเปนรอยละ ๘๐ 

๕.๒ การไฟฟา 
      - ตําบลหนองแดงม ีไฟฟาใชท ุกครัวเรือน ยกเวนหมูบานท่ีมีการแยกครัวเรือนใหมไปอยูนอกเขตหมูบาน
ซ่ึงอยูระหวางดําเนนิการขยายเขตไฟฟ าตอไป ประชากรมีไฟฟ าใช รอยละ ๙๙ (ประชาชนยังขาดแคลนไฟฟา
ใชกรณีแยกครัวเรือน) 

๕.๓ การประปา 
ระบบประปาหมูบาน 

- ประปาบาดาลขนาด ๓๐ ลูกบาศกเมตร  ๑ แหง (หมูท่ี ๖) 
` - ประปาบาดาลขนาด ๑๐  ลูกบาศกเมตร  ๔  แหง (หมูท่ี ๑, ๒, ๙) 

- ประปาบาดาลขนาด  ๘  ลูกบาศกเมตร ๑๐ แหง (หมูท่ี ๓, ๔ (๒ แหง), ๕ (๒ แหง), ๗ (๒ แหง),      
  ๘ (๒ แหง), ๙, ๑๐) 
 



 

๘ 

๕.๔ โทรศัพท 
- โทรศัพทสาธารณะ ๐ แหง ปจจุบันใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสด ุครุภัณฑ 
- อยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของไปรษณียอำเภอนาเชือก 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 

- รายไดดานการปลูกพืชจะไดมาจากการปล ูกขาว มันสําปะหลัง ออย พืชผัก ไมโตเร็ว และพืชไร อ่ืน ๆ 
- รายไดดานการเลี้ยงสัตว จะมาจากการเลีย้งโคเนื้อ การเลี้ยงสุกร ไกพ้ืนเม ือง กระบือและการเลี้ยงปลา 

 ๖.๒ การประมง 
           ดานการประมง ตําบลหนองแดงมีการเลี้ยงปลาโดยแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ เลี้ยงสวนบุคคลและ
สวนรวม 

     - สวนบุคคล จะเลี้ยงตามบ อในไรนา โดยมีการซ้ือพันธุปลามาปลอยในชวงตนฤดูฝน และจับปลา
หลังฤดูการเก็บเก่ียวขาว ประมาณ ๕๕๒ ครวัเร ือน 
        - สวนรวม จะมีการปลอยปลาในแหลงน้ําสาธารณะ โดยไดรับการสนับสนุนพันธุปลาจากทางราชการ
และใชงบประมาณกองกลางของแตละหมูบาน มีจํานวน  ๓ หมูบาน คือ หมูท่ี ๔ , ๖ , ๑๐ 

๖.๓ การปศุสัตว 

ชนิดสัตว  จํานวนครัวเรือน 
ที่เล้ียง 

จํานวน 
(ตัว/บอ) 

ความสำคัญตอความเปนอยูของชุมชน 
เพ่ือการบริโภค เพ่ือจําหนาย 

โคเนื้อ ๖๙๘ ๖๘๒ ตัน - ๑๐๐% 
กระบือ ๒๖๙ ๓๔๗ ตัน - ๑๐๐% 
สุกร ๑๐๕ ๒๘๙ ตัน - ๑๐๐% 
ไก พ้ืนเม ือง ๖๗๔ ๗,๕๒๔ ตัน ๗๐% ๓๐% 
เปด ๘๑ ๕๓๐ ตัน ๕๐% ๕๐% 
ปลานิล ตะเพียน ๖๑๒ ๓๙๒ ตัน ๗๕% ๒๕% 
ปลาใน ยีสกเทศ 

 

๖.๔ การบริการ 
- ไมม ี 

๖.๕ การทองเที่ยว 
- ไมม ี 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
- ไมม ี 

๖.๗ การพาณชิย และกลุมอาชีพ 
กลุมเศรษฐกิจชุมชน ๕ กลุม 
 
 



 

๙ 

๖.๘ แรงงาน 
- แรงงานเกษตรกรรม รับจางท่ัวไป 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 
    ๗.๒ ประเพณีและงานประจำป 

ประเพณีและความเชื่อของชาวอีสานนั้น  นับวามีสวนชวยทำใหการดํารงชีวิตของสังคมมีความสงบ
รมเย็น ความเช ื่อในเรื่อง ภูตผี เทพาอารักษ ถูกกําหนดข้ึนดวยจุดประสงคแฝงเรนใหเกิดการอนุร ักษ
ทร ัพยากรพื้นถิ่นสรางแหลงอาหาร พืชพันธุ อ ันอุดมสมบูรณและชวยรักษาปาไมให กับชุมชนหลาย ๆ ประเพณี 
มีข้ึนเพ ื่อรวมใจของคนในชุมชน สรางขวัญกําลังใจในการประกอบสัมมาอาช ีพลวนแตเปนภูมิปญญาของ
ท องถ่ินอ ันทรงคุณคา 

ทอดเท ียนโฮม  ประเพณีทอดเทียน เปนประเพณีท่ีนิยมทําสืบตอกันมาตั้งแตครั้งโบราณกาล เปน
งานประเพณีที่มีจุดประสงคเพื่อเชื่อมความสัมพันธตอกันและกันของผูคนในระหวางหมูบานตอหมูบาน ใหเกิด
เปนความรัก ความสม ัครสมานสามัคคีต อคนในชุมชน และยังได รวมกันรักษาอริยะประเพณ ีอ ันดีงามทาง
พระพุทธศาสนาใหดํารงคงอยู คูบานคูเม ืองต อไป ทําใหผูคนเกิดความสํานึกในการที่จะทําคุณงามความดี ทั้งตอ
ตนเอง ตอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย อันเปนสถาบันสูงสูดของประเทศ และเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดี ทุกคนมีโอกาสไดสรางสมคุณงามความดี สรางบารมีใหแกตนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถของตน 

บุญบ้ังไฟ  มีตํานานเลาขานมานาน จากนิทานพ้ืนบานเรื่องผาแดงนางไอ  เรื่องพระยาคันคาก ลวน
แตกลาวถึงการจุดบั้งไฟเพ ื่อใหแถน (เทวดา) ไดบันดาลใหฝนตกตามฤดูกาล ถือเปนประเพณีอันสําคัญท่ีจะ
ละเลยมิได เพราะมีความเชื่อวา หากหมูบานใดไมจัดงานบุญบั้งไฟก็อาจจะกอใหเกิดภัยพิบัติแกผูคนในชุมชน 
งานบุญบั้งไฟเปนงานใหญ ลงทุนสูง การจัดงานจะตองเปนไปตามการตัดสินใจของชุมชน หากปใดเศรษฐกิจ
ในชุมชน ฝดเคืองอาจจะตองจ ดังาน ซ่ึงตองทําพิธีขอเลื่อนการจัดงานท่ีศาลปูตา (ศาลผีบรรพบุรุษหรือ
เทพารักษ ) ของหมู บาน ความจริงแมจะจัดหรือไมก็ตองมีการไปกระทําพิธีเซนไหวที่ศาลปูตาอยูด ี

แถน  เปนเทวดาหรือผีฟาอยูบนสวรรค มีอํานาจบันดาลใหเกิดปรากฎการณตาง ๆ  แกมนุษย สัตว  
หรือพืชพันธุธัญญาหารบนโลกได ชาวบานใหความเคารพนับถือแถนมาก ยามทุกขรอนสิ่งใด มักจะบนบาน
ใหแถนชวยเหลือสวนท่ีเก่ียวของกับการทํานา คือ ชาวบานเชื่อวาแถนมีอํานาจสั่งใหฝนตกได แตละปจึงมีพิธี
จุดบั้งไฟบูชาแถน เพ่ือใหแถนสั่งใหผูมีหนาท่ีทําใหฝนตก เชน นาค พระพิร ุณ ประทานฝนลงมาให 

แมโพสพ  การปลูกขาวยุคสมัยตาง ๆ  ตามแบบแผนวิถีชีวิตของคนไทย มุงปลูกขาวเพ่ือบริโภคเปน
หลักเหลือบริโภคก็เก็บไวในยุงฉาง จะนําไปแลกเปลี่ยนกับปจจัยอ่ืนๆ บางก็เฉพาะสิ่งท่ีจะเปนจริง ๆ เชน 
แลกกับเสื้อผา อาหาร เกลือ ยารักษาโรค แตไมนิยมขายขาว ไมแลกเปลี่ยนขาวกับเครื่องประหัตประหาร 
ท้ังนี้ เพราะคนไทยเชื่อวาขาวเปนสิ่งท่ีมีบุญคุณ มีจิตวิญญาณ มีเทพธิดาชื่อวา “แมโพสพ” ประจําอยูใน
ทองถิ่นเชื่อกันวานางมีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลความสมบูรณพูนสุขแกผูปฏิบัติชอบตอนางได และถาปฏิบัติไมดี
จะไดผลตรงขามในอดีตหลังการเก ็บเกี่ยวขาวเสร็จแตละปชาวบานจึงตองจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหนางและปฏิบัติ
ตอนางอยางเคารพนอบนอม 

ตาแฮก หรือผีตาแฮก  ชาวบานเชื่อวาเปนผีเฝาไรนา เม่ือชาวบานเขาหักรางถางพง เพ่ือแปรสภาพ
ท่ีดินไปเปนท่ีนา พวกเขาจะทําพิธีเชิญผีตาแฮกตนหนึ่งมาเปนผูเฝารักษาท่ีนาและข าวกลา แตละปเจาของนา
จะตองทําพิธีเซนสังเวยกอนลงไถนา และเม่ือเก็บเก่ียวเสร็จแลวจะตองแบงขาวสี่เกวียน (จําลองเล็ก ๆ ) ใหแก
ผตีาแฮกดวย 

 



 

๑๐ 
ตาปู หรือปูตา เปนผีประจาํหมูบานอันเปนท่ีเคารพนับถือของชาวบาน การสรางหมูบานจะต องทำ

ศาล ปูตา แลวทําพิธีอัญเชิญปูตาซึ่งถ ือเปนผีบรรพบุร ุษให มาอยูทำหนาที่คอยพิทักษรักษามนุษย สัตวและพืชพันธุ
ธัญญาหารในหมูบานใหปลอดภัย การติดตอระหวางปูตากับชาวบานจะผานตัวแทน คือ คนทรง หรือท่ี
เรียกวา “กระจ้ํา” เม่ือถึงเด ือนหก (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ทุกปจะมีพิธีบวงสรวงปูตาและเสี่ยงทายเรื่อง
ความสุขสบาย ความอุดมสมบูรณของหมูบาน และทํานายปริมาณน้ําฝนในปนั้น ๆ  

พิธีเลี้ยงผีปูตาหรือผีตาปู จัดข้ึนในเดือนหก (ประมาณเดือนพฤษภาคม) วันพุธ (จะเปนวันพุธสัปดาห
ไหนก็ได) ตอนเชาพิธีนี้จะมี “กระจ้ํา” เปนผูดําเนินการโดยปาวประกาศใหลูกบานทราบนาจะทำพิธวีันไหนและ
ใหลูกบานบริจาคเงินขาวของตามศรัทธาใหแกกระจ้ํา เพ ื่อจะไดนําไปซ้ือเครื่องเซนมาทำพิธี ซ่ึงมีไก ๓ ตัว
เหลา ๑ ขวด บุหรี่ ยาสูบ หมาก ผาซ่ิน ดอกไม และธูปเทียน 

พิธีเลี้ยงผีปูตาเปนเหตุการณหนึ่งท่ีเก่ียวข องก ับการทำนาปล ูกขาวอยางใกลชิด ผลคําทํานายเปนเชน
ไรชาวบานมักจะนําไปเปนขอมูลในการเตรียมตัวทํานาในปนั้น ๆ  นอกจากนั้นปูตา ยังมีความสําคัญกับหมูบาน  
เพราะเปนที่พ ึ่งทางใจ เปนผูอนุรักษปาไมชุมชนของหมูบานนั้น ๆ  ใหยังคงอุดมสมบูรณเปนแหลงอาหารเลี้ยง
ชุมชนตราบเทาลูกหลาน 

นางธรณี  ชาวบานเช ื่อกันวา นางธรณีหรือแมธรณีเปนเทพเจาแหงพ้ืนดิน กอนจะไถนาหรือปลูก
ขาว  ตองบอกกลาวขออนุญาตต อนางเสียกอน และทําพิธีเซนไหวดวยพาหวาน (มีขาวนึ่งไขไก) ๑ พา และ
ขอใหนางธรณีชวยปกปองรักษาขาวในนา อยาใหมีศัตรูมาเบียดเบียนและขอใหไดทํานาดวยความสะดวกสบาย
ตลอดฤดูกาล 

 

พิธีกรรมประจำชีวิต 
โบราณไดกําหนดชีวิตขั้นสําค ัญไว ๔ ครั้ง  คือ 
      เกิดครั้งหน่ึง 

บวชครั้งหนึ่ง 
กินดอง (แตงงาน) ครั้งหนึ่ง 
และตายอีกครั้งหนึ่ง 

เมื่ออายุผานมาถึงขั้นหนึ่ง ๆ นั้นจะตองมีการกระทําพิธ ีพิธีที่กระทาํในระยะนั้นเรียกวาพิธีกรรมประจําชวีิต 

๗.๓ ภูมิปญญาท องถิ่น ภาษาถิ่น 
- ภูมิปญญาดานการจักรสาน บายศรี หัตถกรรม ทอผาไหม ทอเสื อกก 
- ภาษาอีสาน เปนภาษาถ่ิน 

๗.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินคาพ้ืนเม ืองของตําบลหนองแดง ไดแก ผาไหม เสื่อกก ปลาราบอง 

 
๘. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๘.๑ น้ํา 

- ลําหวย จํานวน  ๙  แหง ประกอบดวย ลําหวยวังประดู ลําหวยขามปอม ลําหวยหนิ ลําหวยบานกลาง  
ลําหวยพังช ูลําหวยหางหวา ลาํหวย กรป.กลาง ลําหวยโคก ลําหวยปาชา 
๘.๒ ปาไม 

        ดานปาไม  แบงออกเปน ๒ ลักษณะค ือ 
- ปาสวนบุคคล มีการปลูกไมโตเร็ว คือ ยูคาลิปตัส เพ ื่อจําหนายใหโรงงาน ประมาณ  ๔๓๗  ไร 
- ปาไมเบญจพรรณ เปนปาข้ึนตามธรรมชาติ มีไมเนื้อแข็งข้ึนหลายชนิด สงวนไมไวไม ใหใครทําลาย 

คือ พื้นที่ปาบานหนองแดง ประมาณ  ๘๐  ไร 
 



 

๑๑ 
  ๘.๓ ภูเขา 

- ไมม ี 
  ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ อยูในระดับปลานกลาง ไมนาจะเปน คุณภาพของดิน ปาไม และน้ํา 

๙. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้าํ) 
๙.๑ ขอม ลูพ้ืนฐานของหมูบ านหรือชุมชน 

- ตําบลหนองแดง มีหมูบานอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน ๑๐ หมูบาน 
   ๙.๒ ขอมูลดานการเกษตร 

ดานพืช 

ชนิดพืช พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร ) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร ) 

ความสำคัญตอความเปนอยูของชุมชน 
เพ่ือการบริโภค เพ่ือจําหนาย 

ขาว ๒๔,๖๖๘ ๔๖๐ ๓๐% ๗๐% 
มันสําปะหลัง 
 

๒,๙๗๖ ๓,๐๐๐ - ๑๐๐% 
ไมผล ๑๘๐ -  ๙๕%    ๕% 
พืชผัก ๔๕ - ๕๐% ๕๐% 
ยูคาลิปตัส ๔๓๗ 

 
- - ๑๐๐% 

  
 

   
 

 

๙.๓ ขอมูลดานแหล งน้ําทางการเกษตร 
- แหลงน้ําทางการเกษตรใชน้ําจากลําหวย จํานวน  ๗  แหง และ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

- อางเก ็บน้ํา จํานวน ๑ แหง 
- สระน้ํา จํานวน  ๑๓  สระ 

๙.๔ ขอมูลดานแหล งน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
- ประชาชนในตําบลหนองแดงใชน้ําเพ่ืออ ุปโภคจากระบบประปาหมูบาน  

 
สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๑ ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค  

๑. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ) 

  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ   

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ให

สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ี

กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร

ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติเพ่ือรับผิดชอบ ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําหนดวิธีการ การมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทํารางยุทธศาสตรชาติในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติเปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของ

ประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ 

 



 

๑๒ 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุข ของคนไทยทุกคนวิสัยทัศนประเทศไทย… 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ พัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

 

 ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ัง

มิติ ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมี

ความเขมแข็งเปนศูนยลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสู

การบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี

สามารถผนึกกําลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคง

ในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง ของอาหาร 

พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขสูกลุม

ประเทศ รายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ

พัฒนาอยางเทา เทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค

การสหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกัน 

ตองมีความสามารถ ในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถ

สรางรายไดท้ังจากภายใน และภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต เพ่ือให

สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุนและการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยัง 

 



 

๑๓ 

มีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน 

ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่องซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช  การรักษาและการฟ นฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี

คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี

นโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน

ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ

ยั่งยืน  

เปาหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี

ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและมี

ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุก

ระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา แบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและ

องคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

เอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและ

เปาหมายท่ีกําหนด 

      (๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ  
 ๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักในเรื่องความ
ม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
 ๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  
 ๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีมี
เสถียรภาพและมีธรรมาภบิาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน 
 ๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความม่ันคงท่ี
สําคัญ   
 

      (๒ การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
  ๑ การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน 
  ๒ การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม  
  ๓ การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัด ชายแดนภาคใต  
  ๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังทางบกและทาง
ทะเล  
 
 



 

๑๔ 
      (๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 
 ๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติกองทัพและหนวยงานความม่ันคง รวมท้ังภาครัฐและภาค
ประชาชนใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ  
 ๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมีประสิทธิภาพ  
 

      (๔ การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใช
ภาครัฐ 
  ๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  
 ๒ การเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
 ๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร ภาครัฐและท่ีมิใช
ภาครัฐ  
 

      (๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
  ๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตามเฝาาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหาความ
ม่ันคงแบบองครวมอยางรูปธรรม 
  ๒ การบริหารจัดการความม่ันคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
 ๓ การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
 

๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับ 
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑ “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒ “ปรับปจจุบัน” เพ่ือ
ปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ  ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง 
โครงสรางพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓ “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ 
พัฒนาคนรุ นใหม รวมถึงปรับรูปแบบ ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร ท่ีรองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอด อดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและ
ลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  
      (๑ การเกษตรสรางมูลคา 
 ๑ เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน  
 ๒ เกษตรปลอดภัย  
 ๓ เกษตรชีวภาพ 
  ๔ เกษตรแปรรูป  
 ๕ เกษตรอัจฉริยะ  
      (๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
 ๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 ๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร  
 



 

๑๕ 
  ๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูลและปญญาประดิษฐ  
  ๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 
  ๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
       (๓ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว  
 ๑ ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  
 ๒ ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ  
 ๓ ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
  ๔ ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา  
 ๕ ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค  
      (๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
 ๑ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 
  ๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ๓ เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ  
 ๔ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 
 ๕ รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
       (๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
 ๑ สรางประกอบการอัจฉริยะ 
 ๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 
  ๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด  
 ๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 
 ๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มี ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการ
เรียนรู และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด
ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
      (๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวฒันธรรม  
  ๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว  
  ๒ การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
  ๓ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 
  ๔ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
  ๕ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ  
 ๖ การใชสือ่และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
 ๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
      (๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 ๑ ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย   
 ๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน 
 



 

๑๖ 
  ๓ ชวงวัยแรงงาน 
  ๔ ชวงวัยผูสูงอายุ 
      (๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ใหเปนครูยุคใหม 
 ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
 ๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๕ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตําแหนงของ
ประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก 
  ๖ การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม  
 ๗ การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
      (๔ การตระหนักถึงพหุของมนุษยท่ีหลากหลาย  
 ๑ การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อ 
 ๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางานและระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ  
 ๓ การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ  
      (๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
  ๑ การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ  
 ๒ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ  
 ๓ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี  
 ๕ การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี  
      (๖ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 
  ๑ การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  ๒ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ๓ การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 
 ๔ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
      (๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
 ๑ การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต 
 ๒ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  ๓ การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ  
 ๔ การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

 (๔ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ินมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพ่ือสวนรวม 
การกระจาย อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความ    
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ  
 
 



 

๑๗ 
สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน 
และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและ
ท่ัวถึง 
       (๑ การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิต ิ 
 ๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
 ๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค  
 ๓ กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร 
 ๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพ และความริเริ่มสรางสรรค มี
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 ๕ สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุม  
 ๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอยโอกาสโดยตรง 
 ๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอย
และกลุมผูดอยโอกาส 
  ๘ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรมอยางท่ัวถึง 
      (๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
 ๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
 ๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ 
 ๓ จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนอง      
ตอสังคม สูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 ๔ ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ
บริหารงาน ในระดับภาค กลุมจังหวัด 
 ๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี 
      (๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม 
  ๑ สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม 
 ๒ การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
 ๓ สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน 
 ๔ สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม 
 ๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
      (๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
 ๑ สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
 ๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
 ๓ สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน  
 ๔ สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 
 

(๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิ
บาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปน 
 



 

๑๘ 
ตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่ง
แวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคน     
รุนตอไปอยางแทจริง 
       (๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  ๑ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ   
แขงขัน  
  ๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 
  ๓ อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ  
 ๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน  
      (๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
 ๑ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
 ๒ ปรับปรุง ฟนฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ  
 ๓ ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข ท้ังระบบและมีนโยบาย
การจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม  
 ๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
       (๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสุขภาพภูมิอากาศ 
  ๑ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
  ๒ มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบท่ีเก่ียวของกับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๓ มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสุขภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  
      (๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุงเนนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยาง
ตอเนื่อง 
  ๑ จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ี
อนุรักษ ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ  
 ๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศ อยางยั่งยืน 
 ๓ จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และคามาตรฐานสากล 
 ๔  สงวนรักษา อนุรักษ  ฟ นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  มรดกทางสถาป ตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอยางงยืน  
 ๕ พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน  
 ๖ เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถในการปองกันโรค
อุบตัิใหม และอุบัติซํ้า 
      (๕ พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  ๑ พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของประเทศ 
 



 

๑๙ 
  ๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ํา
ใหทัดเทียมกับระดับสากล  
 ๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน 
  ๕ พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเขาถึงอาหาร 
      (๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
  ๑ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย  
 ๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม 
  ๓ จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมท่ีสําคัญ 
  ๔ พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลกัของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
(๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดย
ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือ
ในการใหบริการ ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมุ งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการ
ทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปด
กวางเชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเรว็ และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความ
มัธยัสถและสสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
      (๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว     
โปรงใส 
  ๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดบั แนวหนาของภูมิภาค 
  ๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ  ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช  
      (๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี  
 ๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  ๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
 ๓ ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทุกระดับ 
      (๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจสงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ 
  ๑ ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม  
 ๒ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
 ๓ สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน 
หนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภบิาล  



 

๒๐ 
      (๔ ภาครัฐมีความทันสมัย  
 ๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
 ๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย  
      (๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ันและ
เปนมืออาชีพ  
 ๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตวั ยึดระบบคุณธรรม  
 ๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทางความ
กาวหนาในอาชีพ  
      (๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑ ประชาชนและภาคีตางๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต  
 ๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๔ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ  
      (๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาท่ีจําเปน  
 ๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง  
 ๒ มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน  
 ๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
      (๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค  
 ๑ บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม  
 ๒ ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอนของการคนหาความจริง 
 ๓ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและยุทธศาสตร
รวมกัน  
 ๔ สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการยตุิธรรม  
 ๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับปจจุบัน)  
 

 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดนอมนําหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี ๙-๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู ไดอยางม่ันคงเกิด
ภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน  
    ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. 
(๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและ
ตอเนื่องเพ่ือรวมกัน กําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร
ของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับนี ้ประกอบดวย ๕ สวน ไดแก  
 สวนท่ี ๑ ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 สวนท่ี ๒ การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
 – สถานการณและแนวโนมภายนอก 
 – สถานการณและแนวโนมภายใน  
 สวนท่ี ๓ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 
 



 

๒๒ 
 สวนท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การเสริมสรางความม่ังคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล     
ในสงัคมไทย  
 ยุทธศาสตรท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 ยุทธศาสตรท่ี ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตรท่ี ๙ : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
   ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ประเทศไทยยังมีปญหาในดาน
คุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะ
ของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได
อยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตการพัฒนาในระยะตอไปจึง   
ตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณเพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึนคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคม
มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม การพัฒนาในชวงท่ีผานมา ทําให
สังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา และสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความ 
คืบหนาชา ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมท้ัง ขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบดวย (๑ การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุด สามารถเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายได ครัวเรือน 
สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษาใหทุนการศึกษาตอระดับสูง (๒ การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดาน 
การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
สรางความเขมแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 
มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทาง
การเงินแกชุมชนและ ครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมู
บาน/ตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการออมและจัดตั้งโครงขายการเงินฐานราก โดยมีธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 



 

๒๓ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เศรษฐกิจไทย 
ขยายตัวต่ํากวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจํากัด 
ภายในประเทศเอง ท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวชา การพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความ
รวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึนและประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ยังเน นใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาค
การเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมนิเวศการทอง
เท่ียวสามารถทํารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ
มากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญประกอบดวย (๑ การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจสวนรวมท้ังในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและดานการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ (๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการมุงเนน
การสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการคาการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความสะดวกดานการคาการ 
ลงทุน 
   ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน กระแสโลกกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความม่ันคง
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตางของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการรายและภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใตและการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอรดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป 
จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมาน
ฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกัน แกไข ปญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมี
ความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคู
ไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ และแผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑ การรักษาความม่ันคงภายใน 
เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ (๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกัน
ประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓ การสงเสริมความ
รวมมือมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร ประเทศเพ่ือผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคามขามชาติ (๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทาง
ทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเลและ (๕ การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการ
พัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนา ภายใตการมี   
สวนรวมของภาคประชาชน 



 

๒๔ 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศมาอยางตอเนื่องท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ีขาด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุตธิรรม
ไมสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรมรวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
การพัฒนาระยะตอไป จึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนใน
เรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ 
รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีข้ึนและการลดจํานวนการ
ดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
บทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความ 
คุมคา (๒ ปรับปรงุกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือ
ใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ (๓ เพ่ิม ประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและอํานวยความสะดวก
ตรงตามความตองการ (๔ เพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
ประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรมและ (๖ ปฏิรูป กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ 
ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ท่ีผานมาการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดําเนินการและปญหาเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทําใหมีขอจํากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของ
การใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ําเพ่ิมปริมาณการ
เดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทา
อากาศยานในกรุงเทพมหานคร และทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโล       
จิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางการคาการพัฒนา ดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทน   
ตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายและลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการพัฒนาดานสาธารณูปการน้ําประปา แนวทางการพัฒนาสําคัญประกอบดวย (๑ การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ 
พัฒนาโครงขายถนนพัฒนาระบบขนสงทางอากาศและพัฒนาระบบขนสงทางน้ํา (๒ การสนับสนุนการพัฒนา
ระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาการ
บริหารจัดการในสาขาขนสง (๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวก
ทางการคา (๔ พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความม่ันคงในการผลิตพลังงานเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพและสงเสริม
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจและ (๖ พัฒนา ระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบ
น้ําประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึงและการบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ 
ไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน ทรัพยากร 
 



 

๒๕ 
ธรรมชาติและการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรู เพ่ือพัฒนา 
เทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูง ตกอยูกับประเทศผูเปน
เจาของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคม
นวัตกรรมไดการพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศและ
การเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ 
แขงขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสําคัญประกอบดวย (๑ 
เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัย
และพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเองและกลุมเทคโนโลยีท่ีนําสูการพัฒนาแบบกาว 
กระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (๒ พัฒนา ผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการ
ใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการสรางสรรค
นวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการ
ธุรกิจของไทยและ (๓ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมดาน 
บุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลย ี 

ยุทธศาสตรท่ี ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประเทศ 
ไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเสริมจุด 
เดน ในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากร
ในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองให
เปนเมืองนาอยู และมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการ
พัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
เปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบานอีกดวย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการ
กระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน การเพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุก     
กลุมในสังคมพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการ
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสําคัญประกอบดวย (๑ การ
พัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปนฐานเศรษฐกิจ
สรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย (๒ การพัฒนาเมือง 
อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
อยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและ (๓ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟู พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับศักยภาพของพ้ืนท่ี พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
ของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรีเปนเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาและขยาย
ความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงและอ่ืนๆ กับมิตรประเทศและเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจาก 
การดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ โดยกําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุน 
 
 



 

๒๖ 
ท่ีเสรี เปดกวางและเปนธรรม ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทย
ไปลงทุนในตางประเทศและสงเสริมความรวมมือ เพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ัง
ประเทศ นอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจ
ท่ีครอบคลุม และมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย 
รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ แนวทางการพัฒนา
สําคัญประกอบดวย (๑ ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม
สําหรับสินคาและบริการของไทย (๒ พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมใน
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใต แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส (๓ พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค (๔ สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของ
ผูประกอบการไทย (๕ เปดประตูการคาและพัฒนา ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (๖ สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ (๗ เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมี
บทบาทท่ีสรางสรรค (๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับ
เรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน (๙ บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการ 
ตางประเทศและ (๑๐ สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศ ท่ีสําคัญ 
 
๒. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหว ัด/แผนพัฒนาจงัหวัด 
          ยุทธศาสตร การพัฒนากลุมจ ังหว ัดภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
            กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือตอนกลาง ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพ ื่อใช เปนกรอบแนวทางของการพ ัฒนากลุมจังหวัด ภายใตผลการวิเคราะหสภาพแวดล อม 
ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผานมาและในอนาคต รวมท้ังสภาพของปญหาและความตองการของประชาชน 
โดยมียุทธศาสตรของการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี ้
          ๑.๓.๑ ว ิส ัยท ัศน 

“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว อ อย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การคา การบริการ การ
ทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล” 
           ๑.๓.๒ เปาประสงค (เชิงวิส ัยทัศน ) 

 เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว ๔ ป จึงไดกำหนดเปาหมาย
หลักในการพัฒนากลุมจงัหวัดไวดังน้ี 
           ๑) เพ่ิมค ุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 
           ๒) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
            ๓) พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
            ๔) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          ๑.๓.๓ ตัวช ี้วัด 
           ๑) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
           ๒) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 
           ๓) รอยละมูลค าภาคการคาการลงทุนท่ีเพ ิ่มข้ึน 
            ๔) รอยละรายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดที่เพ ิ่มข ึ้น 
 



 

๒๗ 
           ๑.๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม ๔ ประเด็นยุทธศาสตร
แตละประเด็นยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 
          ๑) เปาประสงค 
              ๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาศกัยภาพการผลิต การแปรรูป การคา พืชเศรษฐกจิใหมีความเข มแข็ง 

    ๑.๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑแปรรูปและเพ่ิมช องทางการตลาดสนิคาเกษตรและผลิตภ ัณฑแปรรูป
จากสินคาเกษตร 

          ๒) ตัวช ี้วัด รายยุทธศาสตร 
               ๒.๑) รอยละท่ีเพ ิ่มข ึ้นของจํานวนแปลงท่ีไดรับใบรับรอง GAP 
               ๒.๒) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
          ๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้ 
               ๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต ประกอบดวยแผนงาน ดังนี้ 
                      - พัฒนาปจจัยพ ื้นฐานการผล ิตและการคาพืชเศรษฐกิจหล ัก 
                      - ยกระดับค ุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก 
                      - พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร 
               ๓.๒) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบดวยแผนงาน ดังนี้ 
                      - สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑหลัก 
                       - พัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการ/SME/เครือขายการแปรรูป 
               ๓.๓) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบดวยแผนงาน ดังนี้ 
                   - พัฒนาปจจัยและโครงสรางพ้ืนฐานการคา การลงทุน 
                   - สงเสริมตลาดการคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
         ๑) เปาประสงค 
              ๑.๑) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด 
              ๑.๒) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
              ๑.๓) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 
          ๒) ตัวช ี้วัดรายยุทธศาสตร  
              ๒.๑) รอยละท่ีเพ ิ่มข ึ้นของมูลคาการค าของกลุมจ ังหวัด 
              ๒.๒) รอยละท่ีเพ ิ่มข ึ้นของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 
               ๒.๓) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด 
          ๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
              ๓.๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 

    ๓.๒) พัฒนาคุณภาพฝ ีมือแรงงานและเพ่ิมท กัษะแกผูประกอบการเพ ื่อรองรับการเจริญดาน
อุตสาหกรรม 
               ๓.๓) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสาํหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
              ๓.๔) จัดหาช องทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมการคา การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ 
ส่ิงแวดลอม 
 



 

๒๘ 
          ๑) เปาประสงค 
               ๑.๑) รายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น 
               ๑.๒) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ 
          ๒) ตัวช ี้วัดรายยุทธศาสตร  
               ๒.๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว 
              ๒.๒) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ ไหม 
              ๒.๓) รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ ิ่มข้ึน 
          ๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ม ี ๓ กลยุทธ ดังน้ี 
              ๓.๑) พัฒนาศักยภาพการท องเท่ียวเพ่ือรองรับน ักท องเท่ียว 
              ๓.๒) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
              ๓.๓) สงเสริมกิจกรรมและช องทางการตลาดดานการทองเท่ียว 
          ๑) เปาประสงค 
              ๑.๑) พัฒนาบ ุคลากรกลุ มจังหวัดเพ ื่อรองรับประชาคมอาเซ ียน 
              ๑.๒) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 
              ๑.๓) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
          ๒) ตัวช ี้วัดรายยุทธศาสตร  
              ๒.๑) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองค ความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
               ๒.๒) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
         ๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ม ี ๓ กลยุทธดังน้ี 
              ๓.๑) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
              ๓.๒) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 
              ๓.๓) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด “ศูนยกลางการคา การบริการ อุตสาหกรรมเกษตร และสังคมนาอย ู”                     
 ประเด็นยุทธศาสตร 

            ๑. ยกระดับการผล ิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได 
            ๒. การพัฒนาทุนมน ุษยและสังคมเพ ื่อค ุณภาพชีวิตท่ีดี 
             ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
           เปาประสงค 
            เพิ่มผลิตภัณฑ มวลรวมกลุมจังหวัด  (GPP) 
           ตัวช้ีวัด 
            ๑.๑.๑ รอยละท ี่เพ่ิมข ึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด (GPP) 

            กลยุทธ 
             ๑. เพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
            ๒. สรางโอกาสและทางเล ือกในการประกอบอาชีพแก องคกรชุมชน 
            ๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา และภาคบริการ 
            ๔. รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

             จังหว ัดท่ีรับผิดชอบ : ( ๑. ขอนแกน,  ๒. ขอนแกน,  ๓. รอยเอ็ด/ขาว ,กาฬสินธุ/ออย/เกษตรอินทรยี 
ขอนแกน/มันสําปะหลัง/ ท องเท่ียว ,มหาสารคาม/ไหม , ๔. ขอนแกน/ร อยเอ ็ด) 

 
 



 

๒๙ 
            เปาประสงค 
            ๒.๑ สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพ 
           ตัวช้ีวัด 
           ๒.๑.๑ รอยละของผูผานการพัฒนาศักยภาพแรงงานและมีงานทํา 
            ๒.๑.๒ จํานวนผูเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและใชนวัตกรรมในการเรียนรูเพ ิ่มข้ึน 
           กลยุทธ 
           ๑. พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมีทักษะ 
            ๒. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชวีิตดวยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
           ๓. สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข ็งของชุมชน 
          ๔. เสริมสรางศักยภาพครัวเรือนยากจนและผูดอยโอกาส 
          จังหว ัดท่ีรับผิดชอบ : (๑. มหาสารคาม,๒. มหาสารคาม,๓. รอยเอ็ด) 

           เปาประสงค 
            ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
            ตัวช้ีวัด 
            ๓.๑.๑ รอยละของพ ืน้ท่ีปลูกปา/ไมยืนตนเพ ิ่มข้ึน 
            ๓.๑.๒ จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุร ักษฟนฟ ูทร ัพยากรดิน 
            ๓.๑.๓ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในและนอกเขตชลประทานเพ่ิมข้ึน 
            ๓.๑.๔ คุณภาพสิ่งแวดล อมอยูในเกณฑมาตรฐานเพ ิ่มข้ึน 
           กลยุทธ 
            ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปาไม) แบบบูรณาการ 
             ๒. อนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชวีภาพอยางยั่งยืน 
            ๓. ปองกัน เฝาระวัง และบําบัด ฟนฟ ูคุณภาพสิ่งแวดล อม 
            ๔. การพัฒนาเครือขายชุมชนดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
          จังหว ัดท่ีรับผิดชอบ : (๑. ขอนแกน, ๒.ขอนแกน ) 
 

วิสัยทัศนและพ ันธกิจจังหวัดมหาสารคาม 
วิสัยทัศน  ของจังหวัดมหาสารคาม 

“เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

           พันธกิจ 
            ๑) สงเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการผลิต 

๒) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 
๓) สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนท่ีเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 

            ๔) เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพช ีวิตของประชาชน ท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินเปนสังคมเขมแข็งและไดรับบริการพ ื้นฐานอยางเทาเทียมและทั่วถ ึง 

เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม 
             เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงมีการกําหนดเปาประสงคที่สําคัญไว ดังนี ้  
      ๑) ภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับจังหวัด 

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 
๓) เปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 



 

๓๐ 
           ประเด็นยุทธศาสตร 

เพื่อใหการพัฒนาจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศนและเปาประสงคที่กําหนดไว จึงไดกำหนดประเด็น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใน ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
           ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเช ิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ ื่อยกระดับสู การเปนศ ูนยกลางบรกิาร
ทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของ
ชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉัน 

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหว ัดมหาสารคาม Development Strategy of the Local Government in 
the Province 

  ในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดนําเอากรอบแนวคิดที่สําคัญ 
อาทิ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยความเขาใจ เขาถึงและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทรงเนนความพอดีพอสมควรแก ฐานะ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุมกันเปนแนวคิด ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ แนวทางของ
คณะร ักษาความสงบแหงชาติตลอดจนปญหาและความต องการของประชาชนในทองถ่ินภายใตภาวะบานเมืองที่
กําลังกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะการก าวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC ) ถือเปนภาระหนาท่ีท่ีสําค ัญขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีม ิอาจหลีกเลี่ยงได ในการท่ีจะนําพาประชาชน สังคม ชุมชนในทองถิ่นใหสามารถอยูรอดปลอดภัย
รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและชวยเหลือผูอื่นได อยางเหมาะสม  ดังนั้นจึงจําตอง
กําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม เชน การจัดคุณภาพการศึกษาและการสราง
สังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่นใหมีความครอบคลุม ดวยการเพิ่มชองทางในการเข าถึงการบร ิการทางการศึกษาอยาง
เสมอภาคและเท าเทียมกัน ตลอดจนยกระดับค ุณภาพการศึกษาของประชาชนและสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ควบคูไปกับการสรางความม่ันคงเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทองถิ่นใหมีความยั่งยืนและความพรอมในทุก ๆ 
ดานเพื่อรองรับการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวยงานอื่นในจังหวัด ใหทํางานรวมกันอยางบูรณาการ เปนท่ีพ่ึงของประชาชนในทองถ่ิน โดยได
กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค จุดมุงหมายเพ ื่อการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา ดังนี ้

           วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค จุดมุงหมายเพ่ือการพ ัฒนาตัวช ี้วัด 

      วิสัยทัศน “ทองถ่ินมหาสารคามการศ ึกษากาวไกล ประชาชนเปนสุข อยูรอดปลอดภัย สังคมเข มแข ็ง 
รูเทาทัน พัฒนาอยางสรางสรรคและยั่งยืน” 

      Vision : Local of Mahasarakham educational progress , People happy, Survive , Strong 
social awareness , Creativity and Sustainable development. 
           พันธกิจ (Mision) 
             ๑. พ ัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก 

            ๒. พัฒนาศ ักยภาพและเพ ิ่มประสิทธิภาพในการใหบร ิการสาธารณะ 

 



 

๓๑ 

            ๓. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง แหลงน้ําสาธารณะ และสาธารณูปโภค 

            ๔. ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมรายได ลดรายจาย และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
            ๕. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม 
            ๖. สรางเครือข ายและสรางความเขมแข็งของท องถ่ิน 

            ๗. พัฒนาศ ักยภาพและเพ ิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทองถ่ิน 

             ๘. สนับสนุนใหความชวยเหลือและประสานการทํางานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและ 

หนวยงานอ่ืน 

     วัตถุประสงค (Objectives) 
            ๑. เพ ื่อบริหารจัดการศึกษาทองถ่ินและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

            ๒. เพ ื่อสรางรายได ลดรายจายของประชาชนและสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน 

            ๓. เพ ื่อสรางความพร อมโครงสรางการผลิตและการบริการ 

             ๔. เพ ื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในจังหวัด 

     จดุมุงหมายเพื อการพัฒนา (Goal) 
๑. การศ ึกษามาคุณภาพ ประชาชนเปนคนมีความรูคูคุณธรรม 

            ๒. การใหบริหารสาธารณะไดมาตรฐาน ท่ัวถึงและเปนธรรม 

๓. การคมนาคมขนสงเชื่อมโยงและมีแหลงน้าํเพียงพอ 

๔. ประชาชนมีรายได สังคมและชุนชนมีความเขมแข็ง 

๕. เกิดความรวมมือที่ดีในการทํางานระหวางภาคสวน 

๖. ทองถ่ินมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการท่ีดี 

           ตัวช้ีวัด (key performance indicators : KPIs) 
            ๑. รอยละของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทองถ่ิน 

            ๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง แหลงน้ําสาธารณะท่ีไดรับการ

ปรับปรุง 

๓. รายไดเฉลี่ยของประชาชนในทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 

๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ม ีการบรูณาการหรือการจัดทาํบันทึกข อตกลงความรวมมือ 

๕. รอยละของผลการประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานในการบรกิารสาธารณะของทองถ่ิน 
 

           ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น                    

โดยใหความสําคัญ ในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทองถิ่นดวยการเรงสรางแหลง
เรียนรูในทองถิ่น ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรดานการศึกษาในทองถิ่นดวยการเพิ่มศักยภาพ  

ประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความรู ความสามารถ ทักษะสําหรับการเรียน การสอน รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึก
และจริยธรรมท่ีดีงาม ใหแกนักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในทองถ่ิน 
            เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
            ๑. เพ ื่อใหประชาชนในท องถ่ินสามารถเข าถึงการบริการทางการศึกษาได อยางท่ัวถ ึง 

            ๒. เพ่ือสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

 



 

๓๒ 

            กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 

            ๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และการบรกิารทางการศึกษา 

            ๒. พัฒนาผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา 
            ๓. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา ตัวชี้วัดระดับ 
            กลยุทธ 
            ๑. รอยละของการศึกษาต อ ม.ปลาย ,อุดมศึกษา และสายอาชีพอ่ืน 

            ๒. รอยละผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกนามาตรฐานท่ีกําหนด 

            ๓. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 

            ๔. รอยละของสถานศึกษาท ี่มีการบรหิารจดัการท่ีเข มแข ็ง 

            ๕. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงเรียนรู 

            ๖. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเขาถึงการบริการทางการศึกษา 

            ๗. จํานวนเด็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

            ๘. จํานวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรูในหนวยงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            ๙. จํานวนแผนงาน/โรงการพัฒนานักก ีฬาใหเปนน ักก ีฬาทีมชาตหิรือไปสูความเปนนักกีฬาอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเข มแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น โดยใหความสําคัญ
ก ับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในท องถิ่น มุ งเนนการสงเสริมการประกอบอาช พีดวยการ 
สนับสนุนแนวทางการดํารงช ีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชา  ธิป
ไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําองคกร กลุมและ 
เครือข ายตาง ๆ พรอมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข ็งแรงดวยการสนับสนุนและ 
สงเสริมการก ีฬาในท ุกระดับ การรณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด การปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน รวมถึงใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ผูดอยโอกาสทางสังคมในท องถ่ิน 

            เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
            ๑. เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายใหประชาชนในทองถ่ินสามารถพ่ึงตนเองได 
            ๒. เพ ื่อเสริมสร างความเขมแข็งของชุมชน 
 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 

            ๑. พัฒนาคุณภาพชวีิตและสงเสร ิมอาชีพ 

            ๒. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
            ๓. สนับสนุนกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 

           ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

             ๑. จํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ ไดรับการสงเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
             ๒. จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอ ันมพีระมหากษ ัตริย
ทรงเปนประมุข 
             ๓. รอยละของชุมชนที่ไดรับการสงเสริม/สนับสนุน/การจัดทําแผนชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม 

            ๔. รอยละของผูนําชุมชน/ผูนําองคกร/กลุมและเครือขายตาง ๆ ท่ีไดรับการสงเสริม/สนับสนุน การ

เสริมสรางศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 

 



 

๓๓          
            ๕. จํานวนหมูบานท่ีเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 

            ๖. รอยละของครอบครัว/ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน 

            ๗. รอยละของผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ผูดอยโอกาสทางสังคมท่ี ไดรับ

การสงเคราะหชวยเหลือ/ไดรับสวัสดิการสังคม 

            ๘. รอยละขององค กรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม  
            ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใน

ทองถิ่น โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ :Upstream midstream downstream (of the process) เชน 

ภาคการเกษตรตั้งแตระดับตนน้ํา ดวยการสน ับสนุนปจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปจจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตในระดับกลาง

น้ํา จนถึงระดับการตลาดในระดับปลายน้ํา มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน โครงข ายคมนาคม 

แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ควบคูไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมถ ึงการ

อนุร ักษ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

            เปาประสงครับยุทธศาสตร 
             ๑. เพ ื่อสรางรากฐานความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจในทองถิ่นใหมีความพร อมตอการพ ัฒนาจังหวัด 

             ๒. เพ ื่อรองรับประชาคมเศรษฐก ิจอาเซียน ( AEAN Economic Community : AEC )  

             กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 

            ๑. พัฒนาสงเสริมการเกษตร การพาณิชย และการลงทุน 

            ๒. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถาน แหลงทองเท่ียว และจัดการ

สิ่งแวดลอม 

            ๓. สนับสนุนสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาท องถ่ิน 

           ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

            ๑. รอยละท ี่เพ ิ่มข้ึนของรายไดท่ีเกิดจากการท องเท่ียว 

            ๒. รอยละของปริมาณแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

            ๓. รอยละของถนนท่ีไดรับการก อสราง/บูรณะ/ปรับปร ุงเพ ิ่มข ึ้น 

             ๔. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาเมืองโดยการวางผังเมืองท่ีไดรับ

มาตรฐาน 

            ๕. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินท่ี

ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธ 

            ๖. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

         ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๔ การพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปองค กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และการพัฒนามาตรฐานการทํางาน ดวยการปรับปรุงบทบาท 

โครงสรางและกลไกการจัดการ ลดขั้นตอนการควบคุมและสั่งการ โดยคํานึงถ ึงความต องการของประชาชนในทองถิ่น
เปนหลัก และสามารถทํางานรวมกับหนวยงานอื่นในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสรางเครือขายการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ตลอดจนเพ ิม่ศักยภาพในการจัดบริการและใหบริการสาธารณะพรอม
ปลูกฝงจิตสํานึกของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความยึดมั่นในหลักค ุณธรรม จริยธรรม พรอมรับการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดถ ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัดรวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สรางองคความรูใหม ๆ ตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 



 

๓๔ 
            เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
            ๑. เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท องถ่ินมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 

                  ๒. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรับผิดชอบตอทองถิ่นและตอผลประโยชนของประเทศชาติ

โดยสวนรวม 

             กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
            ๑. เพ่ิมศ ักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของทองถ่ิน 

                 ๒. สนับสนุนชวยเหล ือและประสานการทํางานของระหวางองคกรปกครองสวนท องถ่ิน องคกรและ

หนวยงานอ่ืน 

            ๓. สนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาตามท่ีกฎหมายกําหนด  

            ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

             ๑. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 

            ๒. รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

            ๓. รอยละของงานบริการสาธารณะท่ีไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริการ 

                 ๔. รอยละของบุคลากรท่ีผานการอบรม/สัมมนา/เพ่ิมระดับของขีดความสามารถ/สมรรถนะตาม 

แผนพัฒนาบุคลากร/ท่ีสวนราชการกําหนด 

            ๕. รอยละของขอมูลท่ีมีความครอบคลุม/ถูกตอง/ทันสมัย/สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาสามปขององค กรปกครองสวนท องถ่ิน 

            ๖. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานการประเมินมาตรฐานการบริหารราชการ 

           ๑.๕ นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล 
              ตามพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๘/๕ กําหนดวากอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เรียกประชุมสภา เพ่ือใหนายกแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ในลําดับตอไป ขอเชิญนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ บัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว ตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซ่ึงตามมาตรา ๕๘/๕ แหงพระราชบัญญัติสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ ภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง กระผมนาย ประกฤษฎิ์ธร  ไมตรีแพน ซ่ึงไดรับการไววางใจจากพ่ีนองตําบล 
หนองแดงใหปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลหนองแดง ซ่ึงกระผมไดกําหนดนโยบายไว ๖ ดาน เพ่ือสอดคลองตามแผนพัฒนาตําบล แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายตาง ๆ ของ
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตําบลหนองแดง  
            โดยนโยบายท่ีมุงสูการพัฒนาตําบลอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปญหาสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี 
เหมาะสมกับงบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงภายในระยะเวลา ๔ ป ท่ีกระผมดํารง ตําแหนง 
จะใชความรูความสามารถในการบริหารงานท่ีโปรงใสตามท่ีไดแถลงไวตอสภา  ดังนี้ 
 
 



 

๓๕ 
           ๑. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      จะมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตามความตองการของประชาชน โดยพิจารณาถึงขนาดของ
ปญหาความเดือดรอน และความจําเปนเรงดวน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตําบลหนองแดงใหคลอบคลุม ท่ัวถึงและเปนธรรม ดังนี้ 
               ๑.๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางหมูบานถนนสายหลักภายในตําบล  
               ๑.๒ กอสรางถนนและขยายถนนลําเลียงพืชผลการเกษตรใหครอบคลุมทุกหมูบานตามความจําเปน
และเหมาะสม 
               ๑.๓ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหประชาชนไดมีไฟฟาใช และจัดใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะอยางท่ัวถึง     
               ๑.๔ กอสรางรองระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําไหลกัดเซาะถนนและรองรับน้ําเสียจากครัวเรือน  
ตามสภาพปญหาและความเหมาะสมของแตละหมูบาน 
               ๑.๕ พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมหรือขุดลอกหนองน้ํา ลําหวย กอสรางฝายก้ันน้ํา แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเลี้ยงสัตวและการเกษตรท่ีเพียงพอ 
            ๒ นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
               จะมุงไปท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลหนองแดง ใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข ดวยความเหมาะสมและเสมอภาค สรางความเขมแข็งของชุมชนใหครอบครัว
และชุมชนมีภูมิคุมกัน รวมท้ังการแกปญหาตาง ๆ ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบัน  ดังนี้ 
    ๒.๑ จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหการสงเคราะหและสวัสดิการประชาชนแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ
เอดส ผูยากไรและผูดอยโอกาส รวมท้ังการชวยเหลือคุมครองใหไดรับและเขาถึงบริการอยางท่ัวถึง  เหมาะสม
และเปนธรรม 
               ๒.๒ จัดสรรงบประมาณซอมแซมหรือสรางบานใหแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาสท่ีขาดแคลนผูดูแล 
               ๒.๓ จัดสรรงบประมาณในการกอสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ 
               ๒.๔ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจการของกลุม อปพร. กลุมสตรีและ อสม. 
               ๒.๕ จัดสรรงบประมาณดูในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน                          
           ๓. นโยบายดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
               ๓.๑ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรูของ
เด็กท้ังกอนเกณฑและภาคบังคับตามนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนตามสมควร
สงเสริมสนับสนุนใหมีอาหารกลางวันในโรงเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารครบทุกคน รวมท้ังควบคุม
คุณภาพอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กกอนเกณฑและนักเรียนภาคบังคับ 
               ๓.๒ สงเสริม สนับสนุนการเลนกีฬาโดยใชกิจกรรมดานกีฬาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังการ 
จัดซ้ืออุปกรณกีฬาใหกับทุกหมูบานและทุกโรงเรียนภายในตําบล เพ่ือสงเสริมโอกาสดานการศึกษาและการ
พัฒนาการเลนกีฬาสูความเปนเลิศ ท้ังระดับทองถ่ิน ภูมิภาคและระดับชาติ นอกจากนี้ยังใชกิจกรรมดานการ
กีฬาในการปองกันยาเสพติด สรางความสมัครสมานสามัคคีในหมูเยาวชนและสรางเครือขายคนกีฬาในตําบล
หนองแดงใหมีระบบพัฒนาการกีฬาอยางยั่งยืน 
               ๓.๓ สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม ดาน
ปฏิบัติธรรมของนักเรียนและประชาชนในเขตตําบลหนองแดง รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือแสดงออกถึงความ
เปนอารยะ สรางภาพลักษณและเอกลักษณของตําบลใหสืบทอดตอไป  
               ๓.๔ จัดสรรงบประมาณในการกอสรางหองบริการอินเตอรเน็ตเพ่ือการศึกษาโดยการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรภายใตโครงการ ศูนยบริการอินเตอรเน็ตประจําตําบล  “บริการฟรี” 
               ๓.๕ จัดสรรงบประมาณในการกอสรางลานกีฬาประจําตําบล  เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกายของ
เยาวชนและบุคคลท่ัวไป 
               ๓.๖ จัดสรรงบประมาณในการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลใหเปนเอกภาพ 



 

๓๖ 
           ๔. นโยบายดานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
      ๔.๑ เสริมสรางองคความรูดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน การใหความรูและเฝาระวังกลุมผูท่ีมี
ภาวะเสี่ยง สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีการออกกําลังกายทุกรูปแบบทุกกลุมอายุ ท้ังกลุมเด็ก เยาวชน  
ประชาชนท่ัวไป และผูสูงอายุโดยใชกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม     
               ๔.๒ จัดใหมีมาตรการควบคุมและปองโรคติดตอของทองถ่ิน อาทิ โรคไขเลือดออก โรคเลปโตสไป
โรซีส โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดสายพันธุใหม (๒๐๐๙) ท้ังระยะกอนเกิดโรค ขณะเกิดโรคและหลังการเกิดโรค 
ใหมีผูรับผิดชอบงานท่ีชัดเจนพรอมท่ีจะออกปฏิบัติการไดทันที รวมท้ังจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  เคมีภัณฑ
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
               ๔.๓ สงเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยพัฒนาความรูความสามารถดาน
วิชาการ สงเสริมประสบการณเพ่ือขยายการบริการสุขภาพใหถึงประชาชนอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
           ๕. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    จะมุงเนนการสงเสริมการสรางอาชีพและการสรางรายไดใหแกประชาชนในตําบลหนองแดงดังนี้ 
               ๕.๑ สงเสริมสนับสนุนผูเลี้ยงโค กระบือ ใหเขาสูตลาด  
               ๕.๒ จัดสรางศูนยสงเสริมและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ภายในตําบล  
               ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนใหกับอาชีพภายใตโครงการ ๑ อาชีพ ๑ ตําบล  
          ๖. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญของประเทศในปจจุบัน  
เนื่องจากมีจํานวนทรัพยากรธรรมชาติอยางจํากัดกอรปกับมีสัดสวนผกผันกับจํานวนประชากรซ่ึงนับวันเพ่ิมมาก
ข้ึน จึงเกิดความตองการใชทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกันก็มีจํานวนขยะและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมข้ึนตามจํานวน
ประชากร สงผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เกิดความแปรปรวนของ ภูมิอากาศ ฤดูกาล
เปลี่ยนไปและเกิดภาวะโลกรอนตามมาเราจึงควรหันมาใสใจรวมมือรวมพลังและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้  
  ๖.๑ สงเสริมใหมีการจัดระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน โดยมี
การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนและกอสรางเตาเผาขยะขนาดเล็กทุกหมูบาน  
  ๖.๒ สงเสริมการปลูกตนไมและอนุรักษปาในท่ีสาธารณะทดแทนพ้ืนท่ีปาท่ีเสื่อมโทรม ปลูก
ตนไมริมถนน ใหมีความสมบูรณ  รมรื่น เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมและเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒.๑ ว ิสัยทัศน 

“หนองแดงตําบลนาอยู   ผูคนดีมีวัฒนธรรม  กาวนําดานเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตมีสุขและปลอดภัย  
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง” 
๒.๒ ยุทธศาสตร 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนสงสินคาทางดานการเกษตร สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค จัดหาน้ําใชในครัวเรือน ระบบไฟฟาแรงดันต่ําเพ ื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ขยายตัวออกจากชุมชนและ
สงเสริมการพัฒนาทางดานการเกษตร สนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น มุงเนน การ
สงเสริมการประกอบอาชีพ ดวยการสนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตภายใตหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
          ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๒  ดานการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
 
 



 

๓๗ 
พระมหากษัตริย เปนประมุข ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําองคกร กลุมและเคร ือขายตาง ๆ  
พร อมท้ังสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรายกายที่แข็งแรง ดวยการสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาในทุก
ระดับ การบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทองถิ่น ดวยการสรางแหลงเรียนรู ในทองถ่ิน 
มุงสงเสริมการสรางเครือขายทางดานการศึกษาตลอดจนมุงเนนการพัฒนาเด็ก เยาวชนใหมีคุณธรรม สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหคงอยูควบคูก ับชุมชนตลอดไป การรณรงคป องกันและปราบปรามยาเสพติด การ 
ปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน รวมถ ึงใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและผูดอยโอกาสทางสังคมในทองถ่ิน 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๓ ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยให
ความสําคัญการการสราง เครือขายในการรักษาสิ่งแวดลอม การเฝาระวังสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกของประชาชนในชุมชน เพื่อการพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๔ ดานกา รพัฒน าแ ละส ง เ ส ริม เ ศ รษฐกิจ  โดยใหความสําคัญภาค
การเกษตร ดวยการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปจจัยท่ีเอ้ือตอการผลิต จนถึงระดับการตลาด รวมถ ึงขอมูล
วิชาทางการเกษตร มุงเนนการพัฒนาและสงเสร ิมแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจก ิจพอเพียงมาใชในการเกษตร การ
นํานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต ตลอดจนการสรางเครือขายและองคกรทางการ
เกษตรในชุมชนเพื่อความเขมแข็งของการประกอบอาช ีพและพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะใหมีน้ําใชในการเกษตรตลอดป 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๕ ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารการจัดการองคกรท่ีดี โดยใหความ 
สําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการภาครัฐท่ีดี) มาใชในการบริหารจัดการ สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน ระดับชุมชน ตลอดจนระดับตําบล พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรูความสามารถพรอม
ในการพัฒนาและ สงเสริมการสรางเครือข ายการพัฒนาระหวางชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคการ
บริหารสวนตําบล สูการมีสวนรวมในการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒.๓ เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
          ๑. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให ไดมาตรฐานเพียงพอต อความ

ตองการของประชาชน รองรับการขยายตวัของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท องถ่ิน 

          ๒ . เพ่ือสรางรากฐานความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจในทองถ่ิน ใหประชาชนมีรายไดหลังฤดูทํา 
การเกษตร การรวมกลุมการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
          ๓. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําภาคการเกษตรใหสามารถมีน้ําใชตลอดการทําการเกษตร 
          ๔. เพ่ือสงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประยุในภาคการเกษตรกรรม 
          ๕. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
          ๖. เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี 
          ๗. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินสามารถเขาถึงการบริการทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและเตรียมความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
          ๘. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและสราง
จิตสํานึกรวมอนุร ักษ  และรักษาสิ่งแวดลอมของประชาชนในชุมชนระดับครัวเรือน ถึงระดับชุมชนสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
          ๙. เพ่ือพ ัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี มุงเนนธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกร 
๒.๔ กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา 
          ๑. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

          ๒. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน 

          ๓. พัฒนาแหลงน้ําตามธรรมชาติ แหลงน้ําใตดิน 

 



 

๓๘ 

          ๔. สงเสริมการทําเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          ๕. พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

          ๖. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน สรางความปลอดภัยในชีวิตและทร ัพยสินของชุมชน 

          ๗. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานครอบคลุมทุกระบบ สรางสังคมแหงการเรียนรู 

          ๘. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน 
          ๙. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูการบริหารภาครัฐท่ีดี 

๒.๕ ตัวช ี้วัดระด ับย ุทธศาสตร  
          ๑. รอยละของครัวเร ือนท่ีม ีไฟฟ าใช 

          ๒. จํานวนแผนงาน/โครงการในการกอสราง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทอหรือรางระบายน้ํา 

          ๓. รอยละของประชาชนท่ีมีน้ําในการอุปโภคและบรโิภค 

          ๔. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดท่ีเกิดจากภาคเกษตรกรรม 

          ๕. รอยละของปริมาณแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

          ๖. รอยละของเกษตรกรท่ีดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 

          ๗. รอยละของประชาชนมีสุขภาพดี 

          ๘. จํานวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางความเขมแข็ง 

          ๙. จํานวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีสงเสริมการการพัฒนางานสาธารณสุข 

        ๑๐.  รอยละของประชาชนผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการ 

        ๑๑.  รอยละท ี่เพ ิ่มข้ึนของการเขาถึงการบรกิารทางการศึกษา 

         ๑๒.  จํานวนโครงการที่สงเสริมเด ็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมศ ีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงาม 
        ๑๓.  จํานวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรูในหนวยงานการศ ึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

        ๑๔.  รอยละของจํานวนปาช ุมชนท่ีไดรับการร ักษ  

        ๑๕. จํานวนโครงการ / แผนงาน/ กิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล อม 

        ๑๖.  รอยละของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของประชาชน 
        ๑๗.  รอยละความพ ึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 
๒.๖ คาเปาหมาย 
          ๑. ประชาชนไดรับการบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

           ๒. ประชาชนมีอาชีพที่ม่ันคง มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

          ๓. ประชาชนไดรับการพัฒนาใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ และเปนสังคมแหงการเรยีนรู ควบคู

กับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

          ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมชุมชนเขมแข็ง มีความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

๕. เปนองค กรท่ีม ีการบริการจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล            

          ๖. ทรัพยากรธรรมชาต ิไดรับการอนุรักษ  ควบคูกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 



 

๓๙ 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning ) ของ อปท. 
          การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/น๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ไดกําหนดจุดยืนให
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพ ัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและการจ ัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององค กรปกครองสวนทองถิ่นที่เหนือจากยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ควรคํานึงถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามอํานาจหนาที่ โดยกลุมจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉ ียงเหนือตอนกลาง กลุมรอยแกนสารสินธุ ประกอบดวย รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม และ
กาฬสินธุ เนนการพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การค าการ
บริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล 
๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
แบบ ยท. ๐๑ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

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 



 

 
 

แบบ ยท. ๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑ 
 

เปาประสงค เพื่อพัฒนาการ
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 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

           
           
 

 
 
 
           

          ๔๒ 

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 



 

 
 

๓.๓ แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 
 

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 

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 



 

 
๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตรแผน 

พัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหงชาติ 

ฉบับท ี่ ๑๓ พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตรกลุม 
จังหวัดรอยแกน 
สารสินธุ 

ยุทธศาสตรการ 

พัฒนาจังหวัด 

(กรอบเดิม พ.ศ. 

๒๕๖๑– ๒๕๖๕ ) 

ยุทธศาสตรการ 

พัฒนาทองถิน่ใน 

เขตจังหวัด 

มหาสารคาม พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตรแผน 

พัฒนาทองถิ่น 

พ.ศ. (๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐) อบต.

หนองแดง  

๑.ดานความมั่นคง ๕.ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง 

 ๔.พัฒนาคณุภาพ   
ชีวิตของประชาชน 
สูสังคมรูรกัสามัคค ี
เทิดทูนสถาบันของ 
ชาต ิเอ้ืออาทรและ 
สมานฉัน 

๒.การสรางความ
เขมแข็งของสังคม
และชุมชนใน
ทองถ่ิน 

๒.การพัฒนา
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

๒.ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

๑๐.ยุทธศาสตร
ดานการ
ตางประเทศ 

๑.ยกระดับการ
ผลิตเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ
เขมแข็งและ
แขงขันได 

๑.ปรับโครงสราง 
การผลติดาน 
การเกษตรใหเอ้ือ
ตอการผลติสนิคา 
เกษตรและอาหาร 
คุณภาพ 

๓.การพัฒนา 
โครงสรางการผลิต 
และสรางความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในทองถ่ิน 

๔.ดานการพัฒนา 
และสงเสรมิ
เศรษฐกิจ 

 ๗.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจสิติกส 

   ๑.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 ๘.ยุทธศาสตรดาน
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

    

 
 
 

๙.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคเมือง
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



 

 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตรแผน 

พัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหงชาติ 

ฉบับท ี่ ๑๓ พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตรกลุม 
จังหวัดรอยแกน 
สารสินธุ 

ยุทธศาสตรการ 

พัฒนาจังหวัด 

(กรอบเดิม พ.ศ. 

๒๕๖๑– ๒๕๖๕ ) 

ยุทธศาสตรการ 

พัฒนาทองถิน่ใน 

เขตจังหวัด 

มหาสารคาม พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตรแผน 

พัฒนาทองถิ่น 

พ.ศ. (๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐) อบต.

หนองแดง  

๓.ดานการพัฒนา
และเสรมิสราง
ศักยภาพคน 

๑.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 

๒.การพัฒนาทุน
มนุษยและสังคม
เพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

๓. สงเสรมิและ 
พัฒนาการจดั 
การศึกษาเพ่ือ 
ยกระดบัสูการเปน 
ศูนยกลางบริการ
ทาง การศึกษาและ 
วัฒนธรรมของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑ การจ ัดการ 
ศึกษาและสราง 
สังคมแหงการ 
เรยีนรูในทองถ่ิน 

๒.การพัฒนา
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

๔.ดานการสราง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 

๒.ยุทธศาสตรการ
สรางความเปน
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าํในสังคม 

    

 ๓.ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ 
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

    

๕.ดานการสราง 
การเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตท่ีเปน 
มิตรกับสิ่งแวดล อม 

๔.ยุทธศาสตรดาน

การเติบโตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดล อม

เพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

๓.การบรหิาร 
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล อม เพ่ือ
การพัฒนาท ี่ 
ยั่งยืน 

๒.สงเสร ิมการคา 

การลงทุน และการ 

ทองเท่ียวเชิง 

สรางสรรคและ 

วัฒนธรรม เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

 ๓.การพัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๖.ดานการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบรหิาร 
จัดการภาครฐั 

๖.ยุทธศาสตรดาน
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลใน 
ภาครัฐ 

  ๔.การพัฒนา 
เสร ิมสราง
ประสิทธิภาพ 
องคกร 

๕.การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารการจัดการ
องคกรท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



 

 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาท องถิ่น 

    ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
           ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น การวิเคราะหศ ักยภาพเพ ื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกไดขอมูล ดังนี ้

ปญหา สภาพปญหา 
๑.ปญหาดานเศรษฐกิจ ๑.กลุมอาชีพท่ีประชาชนตั้งข้ึนไมมีระบบการบริหารจัดการ 

๒.ปญหาผลผลิตต่ํา 
๓.บางครอบครัวมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 

๒.ปญหาดานสังคม  
๒.๑ ดานครอบครัวและชุมชน ๑.ประชาชนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในชุมชน 

๒.บางชุมชนผูนําชุมชนมีความแตกแยก 
๓.ปญหาอบายมุข 

๒.๒ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๑.ปญหาโจรกรรม 
๒.๓ ดานกีฬาและนันทนาการ ๑.สถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนหยอนใจชุมชน 

ไมมี 
๒.๔ ดานเยาวชน ๑.ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน 

๒.เยาวชนยังขาดความรูเก่ียวกับยาเสพติด 
๓.ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
๓.๑ เสนทางคมนาคม ๑.ถนนบางสายยังเปนถนนบุกเบิกและลูกรัง 
๓.๒ ระบบสาธารณูปโภค ๑.ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

๒.ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค 
๓.ขาดการบริหารจัดการระบบประปา 

๔.ปญหาดานแหลงน้ํา ๑.ขาดระบบชลประทาน 
๒.แหลงเก็บน้ํา หวย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน 
๓.ขาดระบบการดูแลแหลงน้ําตามธรรมชาติ 
๔.ไมมีน้ําเพียงพอตอการเกษตรในฤดูแลง 
๕.ขาดทํานบก้ันน้ํา 

๕.ปญหาดานสาธารณสุข ๑.โรคระบาดและโรคติดตอตาง ๆ 
๒.สุขภาพอนามัยของประชาชน 
๓.ประชาชนขาดความเขาใจในการดูแลสุขภาพ 

๖.ปญหาดาน การศึกษา ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

 

๖.๑ ดานการศึกษา ๑.สังคมไมเปนสังคมแหงการเรียนรู 
๒.เยาวชนไมสนใจในการศึกษา 

๖.๒ ดานศาสนาและวัฒนธรรม ๑.ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
 
 
 

๔๗ 



 

 
ปญหา สภาพปญหา 

๗.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑.ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
๒.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
๓.ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

๒.ปญหาดานการบริหารจัดการ ๑.ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
๒.ขาดการมีสวนรวมภาคประชาชน 

 

การวิเคราะห  SWOT Analysis  

     จดุแข็ง 
           ๑. องค การบริหารสวนตําบลหนองแดงม ีบุคลากรเพ ียงพอและโครงสรางการบริหารสอดคลองกับภารกิจที่ 
รับผิดชอบ 
          ๒. มีการบริหารงานดานงบประมาณท่ีเปนอิสระ 
           ๓. ในปจจุบันมีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการพื้นฐานที่เพียงพอและไดมาตรฐาน 
           ๔. องคการบริหารสวนตําบลมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพียงพอตอการพัฒนาและการใหบริการ 
           ๕. องคการบริหารสวนตําบลมีระบบอินเตอรเน็ตที่รวดเร็วและบริหารงานดานการคลงัดวยระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร 
          ๖. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนา มุงเนนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          ๗. ผูบริหารท่ีมีศ ักยภาพในการสรรหางบประมาณในการพัฒนาตําบล 
           ๘. ผูนําชุมชนที่เขมแข็งประชาชนใหความรวมมือในการบร ิหารจัดการ 
           ๙. สภาพพื้นที่ทางกายภาพค ุณสมบัติของน้ําเหมาะสําหรับปลูกขาวหอมมะล ิที่มีค ุณภาพ 
         ๑๐. ที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลตั้งอยูในที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางมาติดตอราชการไดสะดวก 
        ๑๑. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการบริการทางดานการศึกษาท่ัวถึง 
        ๑๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการบริการทางดานการสาธารณสุขท่ัวถึง 
     จดุออน 
          ๑. วัสดุ และเครื่องม ือ บางอย างขาดประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
          ๒. การบริหารงานดานโครงการ กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกรไมมีการรวมกลุมแบบเขมแข็ง 
           ๓. บุคลากรยังขาดความรูและความเชี่ยวชาญในการใชเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 
          ๔. ผูนําชุมชนบางชุมชนขาดความสามัคค ี มีความขัดแยงทางดานการเมือง 
          ๕. ประชาชนวัยทํางานยังมีการอพยพเพ่ือเขาไปทํางานในเมืองใหญ ทําใหเก ิดปญหาสังคมอ่ืน ๆ  
ตามมา 
           ๖. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          ๗. ปญหายาเสพติดในกลุมวัยรุน 
          ๘. การจัดเก็บรายไดยังขาดประสิทธิภาพ รายไดจากองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองมีปริมาณนอย 
     โอกาส 
          ๑. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานสาธารณสุข เชน งบประมาณจาก สปสช. งบประมาณจาก 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๒. หนวยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน ใหความรวมม ือในการบรหิารจ ัดการ 
          ๓. นโยบายการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือสงเสริมใชชุมชนสามารถดําเนินงานของชุมชนได 
 

 

๔๘ 



 

     
  อุปสรรค 
           ๑. นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให การบริหารงานขาดความตอเนื่องและขาดงบประมาณใน
การดําเนินการตามนโยบาย 
          ๒. ปญหาน้ําทวม ปญหาภัยแลง ทําใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
          ๓. กฎหมายระเบยีบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหยากตอการปฏิบัติงาน 
           ๔. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโนมที่จะลดลงเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ตกต่ํา 
           ๕. ปญหาความขัดแยงระดับชาติทําใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
          ๖. ปญหาความขัดแยงทางดานสังคมระดับชาติ 

๗. จํานวนงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเต ิมถึงป ัจจุบันประกอบกับงบประมาณท ี่ไดรับการอุดหนุน
จากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําใหขาดสภาพคลองในการบริหารจัดการ 
          จากการวิเคราะหสภาพองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ดวยเทคนิค SWOT Analysis แลวทําให
เราทราบวาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีระบบการบริหารและการจัดการท่ีดี ม ีความเขมแข็งและยัง
ไดรับความรวมมือ รวมใจในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการทํางาน จาก
การวิเคราะหดังกลาว ยังมีโครงการอีกจํานวนมากท่ีตองดําเนินการพัฒนาแตองคการบริหารสวนตําบลมี
ขอจํากัดในดานงบประมาณ/รายได 
๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  
     โอกาส 
          ๑. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานสาธารณสุข เชน งบประมาณจาก สปสช. งบประมาณจาก 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๒. หนวยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน ใหความรวมม ือในการบรหิารจ ัดการ 
          ๓. นโยบายการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพ ื่อสงเสริมใชชุมชนสามารถดําเนินงานของชุมชนได 
          ๔. นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
          ๕. นโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจโดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
      อุปสรรค 
          ๑. ปญหาน้ําทวม ปญหาภัยแลง ทําใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
          ๒. กฎหมายระเบยีบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหยากตอการปฏิบัติงาน 
          ๓. ปญหาปจจัยและตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรมสูง 
          ๔. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ํา 

๕. จํานวนงานท่ีเพ ิ่มข้ึนตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเต ิมถึงป ัจจุบันประกอบกับงบประมาณท ี่ไดรับการอุดหนุน
จากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําใหขาดสภาพคลองในการบริหารจัดการ 
          จากการวิเคราะหสภาพองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ดวยเทคนิค SWOT Analysis แลวทําให
เราทราบวาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีระบบการบริหารและจัดการท่ีดี ม ีความเขมแข็ง และยังไดรับ
ความรวมมือ รวมใจ ในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการทํางาน จากการ
วิเคราะห ดังกลาว  ยังมีโครงการอีกจํานวนมากท่ีตองดําเนินการพัฒนา แตองคการบริหารสวนตําบลมีขอจํากัด
ในดานงบประมาณ/รายได 
 
 
 

๔๙๔๙  



 

สวนที่ สวนที่ ๓๓  
 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง อบต. 
หนองแดง 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสราง
ความเขมแขงของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

๒ ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
 
 

สํานักปลัด 
 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   
แผนงานการศึกษา 

ดานการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ  

แผนงานงบกลาง 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

๓ ดานการพัฒนา  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 
 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสราง
ความเขมแขงของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

๔ ดานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

สํานักปลัด 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

๕. ดานการเมืองการบริหาร
จัดการองคกรท่ีดี 
 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 
ดานบริการชุมชน

และสังคม 
แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
กองชาง 

รวม ๕ ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑๑ แผนงาน ๓ สํานัก/กอง 

 
 

๕๐ 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



 

แบบ ผ.๐๑ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

   ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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 แผนงานเคหะและชุมชน 

๔๗ ๑๖,๕๑๓,๑๙๕ ๔๑ ๑๓,๗๘๗,๙๕๕ ๖๓ ๒๔,๑๓๒,๑๖๗ ๗๓ ๒๙,๗๒๗,๔๔๒ ๔๖ ๑๕,๙๒๔,๕๘๐ ๒๗๐ ๙๔,๘๒๖,๑๕๙ 

รวม ๔๗ ๑๖,๕๑๓,๑๙๕ ๔๑ ๑๓,๗๘๗,๙๕๕ ๖๓ ๒๔,๑๓๒,๑๖๗ ๗๓ ๒๙,๗๒๗,๔๔๒ ๔๖ ๑๐,๖๖๕,๔๐๐ ๒๗๐ ๙๔,๘๒๖,๑๕๙ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

๕๑ 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 

   ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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
ดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

๔ ๗๑๐,๐๐๐ ๕ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๙ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๗ ๘๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๙๐,๐๐๐ ๒๘ ๖,๐๕๐,๐๐๐ 

๒.๒ แผนงานการศึกษา ๙ ๖๕๘,๐๐๐ ๕ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๗ ๙๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๒๕ ๓,๒๖๘,๐๐๐ 

๒.๓ แผนงานสังคม
สงเคราะห 

 
๔ 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๕,๙๓๐,๐๐๐ 

 
๖ 

 
๔๙๐,๐๐๐ 

 
๖ 

 
๕๙๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๒๙ ๗,๔๗๐,๐๐๐ 

๒.๔ แผนงานรักษา ความ
สงบภายใน 

๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๗๐,๐๐๐ ๓ ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - ๙ ๓,๔๖๐,๐๐๐ 

๒.๕ แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
๓ 

 
๕๑,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
         - 

 
๘ 

 
๗๘๑,๐๐๐ 

รวม ๒๓ ๑,๙๔๙,๐๐๐ ๒๓ ๙,๒๕๐,๐๐๐ ๒๖ ๔,๘๔๐,๐๐๐ ๒๐ ๔,๕๔๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๙๙ ๒๑,๐๒๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
๕๒ 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 

   ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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
ส่ิงแวดลอม 
  ๓.๑ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
  ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

๑ 
 

๔ 
 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๒๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑ 
 

๓ 
 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑ 
 

๓ 
 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๓๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑ 
 

๕ 
 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๕ 
 

๑๖ 
 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๖๐๕,๐๐๐ 
 

รวม ๕ ๓๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๖๐,๐๐๐ ๔ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๖ ๒๙๐,๐๐๐ ๒ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๒,๖๕๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๓ 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 

   ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสริม
เศรษฐกิจ   
  ๔.๑ แผนงานสังคม
สงเคราะห 
  ๔.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

๖ 
 

๑๔ 

 
 
 
 

๕๒๐,๐๐๐ 
 

๙๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕ 
 

๙ 

 
 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๖ 
 

๙ 

 
 
 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

๖๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๖ 
 

๑๐ 
 

 
 
 
 

๔๗๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕ 
 

๙ 

 
 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

๔๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๘ 
 

๕๑ 

 
 
 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๘๘๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑๔  ๗๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๗๘๐,๐๐๐ ๑๔ ๗๙๐,๐๐๐ ๗๙ ๕,๕๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 

   ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

 
 
 

๒๒ 
 

 
 
 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๓ 

 
 
 

๓,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๓ 

 
 
 

๔,๕๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๓ 

 
 
 

๑,๕๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๒ 

 
 
 

๑,๓๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๑๓ 

 
 
 

๑๑,๘๓๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๒๓ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๒๓ ๔,๕๓๐,๐๐๐ ๒๓ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๑๓ ๑๑,๘๓๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๑๗ ๒๑,๕๕๗,๑๙๕ ๑๐๖ ๒๗,๑๑๗,๙๕๕ ๑๓๑ ๓๕,๙๙๒,๑๖๗ ๑๓๘ ๓๗,๙๑๗,๔๔๒ ๙๑ ๑๓,๕๙๕,๔๐๐ ๕๘๓ ๑๓๖,๑๘๐,๑๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



แบบ ผ.๐๑/๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 

โครงการพัฒนาท่ีนํามาจาก
แผนพัฒนาหมูบานและ
แผนพัฒนาชุมชน 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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) 

๓๔ ๒๐,๖๕๒,๖๕๔ ๒๖ ๒๓,๐๖๒,๕๘๐ ๒๓ ๒๔,๕๑๒,๒๕๐ ๒๙ ๑๐,๖๙๓,๔๔๑ ๒๒ ๒๒,๔๖๖,๐๐๐ ๑๓๔ ๑๐๑,๓๙๕,๙๒๕ 

แผนงานการเกษตร  ๑ ๒๐๐,๐๐๐         ๑ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๓๕ ๒๐,๘๕๒,,๖๕๔ ๒๖ ๒๓,๐๖๒,๕๘๐ ๒๓ ๒๔,๕๑๒,๒๕๐ ๒๙ ๑๐,๖๙๓,๔๔๑ ๒๒ ๒๒,๔๖๖,๐๐๐ ๑๓๕ ๑๐๑,๕๙๕,๙๒๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๕๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากหาแยกบานนางจี 

โมครตัน ถึงไรนางเดชา 

กระทุมนอก) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

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 

๒. 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 

 

 

 

 

 

๕๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. 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 หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒๘๕ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

-  ๑๖๐,๐๐๐     - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากสี่แยกนางพูนศรี 

พิเมยถึงหนาบานนาย

ถาวร ภะวะพิจ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๕๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๕๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (สายสามแยกบานนาย

ถาวร ภะวะพินิจถึงขอบ

สระหนองแดง)  

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๓๐๐  

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (บานนางหนูเย็น เทพ

ชัย ถึงบานนายขอนแกน 

เทียบฝาย) 

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 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๕๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี ๑ (จากหลังวัดโพธ์ิศรี

สวาง ถึงถนนหลวง

ชนบทสายโสกขุนปอ

พาน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐   

เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๑,๒๐๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - - ๖๗๒,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘. กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี ๑ รอบสระหนองแดง 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๒,๕๐๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - - - ๑,๔๐๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ ถนนสายบานหนอง

แดง ถึงบานนาดานหมู

ท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๑๕๕ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐. กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี ๒ (จากหนองใหมถึง

บานนางหนูจี) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐   

เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๓๓๖,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ จากบานนายสม คนรี 

ถึงบานนายสุรศลิป 

สุทธิศาสตร 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐   

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๔๐๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๒๒๕,๔๓๕ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ (จากไรนางสายทอง 

หวานจิตร ถึงบานนางหนู

จี โมครัก 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓   

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๓๙๕.๕๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- ๒๒๕,๔๓๕ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ (เสนบานนาดาน-

บานดอนแฮด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรอื

มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 

๒ (สายจากหาแยกถึงสระ

ใหมบานนาดาน 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐   

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๙๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๒,๗๔๔,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ (สายขางศาลา

ประชาคม - ลงหวยคู

ขาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรอื

มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๘๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๒,๖๘๘,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ สายจากสี่แยก (ทิศใต) 

ลงคันคูหวยวังขามปอม 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๒๒๔,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ สายจากสี่แยก (ทิศ

ตะวันออก) ลงหวยคู

ขาด 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๒๒๔,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ (สายจากลานศาลา

ประชาคมบานนาดาน ถึง

บานดอนแฮด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ     

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๓๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๑๖๘,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ (จากบานนางอริสา สี

เสน – ขางโรงเรยีนบาน

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 

๒๐. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 

๓ (จากศาลาประชาคม

ถึงหนองขาม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ     

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๕  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๒,๕๐๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑. กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี ๓ บานดอนแฮดถึง

บานนาดานหมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๑,๕๒๘ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- ๘๕๕,๖๘๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๒. 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 

 
 
 

 
 
 

๖๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ (จากวัดปาถึงลําหวย

หิน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๔๙๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๕,๙๖๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๓,๓๓๗,๖๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ (รอบหมูบาน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ     

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕   

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๙๔๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - - ๕๒๖,๔๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๖๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ (จากบานนางสมยั 

พรมโคตร ลงหวยหาง

หวา)กอสรางถนน คสล. 

หมูท่ี ๓ (จากวัดปาถึง

ลําหวยหิน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ 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 

๒๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ (สายจากคันคูหวย

แคนบานดอนแฮดหมูท่ี 

๓ ถึงสระหนองไรบาน

เกาใหญหมูท่ี ๔) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 ถนน คสล.ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๐๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๖๐๔,๘๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 

 

๖๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ (จากคันคูหวยแคน

เขาบานเกาใหญดานทิศ

ตะวันออก) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๔๔๘,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๘. กอสรางถนน คสล.สา

จากสะพานโยธาธิการฯ 

บานเกาใหญ หมูท่ี ๔ 

(คันคูสระหนองไร - คัน

คูหวยแคน บานดอน

แฮด หมูท่ี ๓) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๘๑๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๔๕๓,๖๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๗๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากสะพานกรมโยธาธิ

การ หวยหางหวา-คันคู

สระหนองไร ถึงหวยแคน

บานดอนแฮด หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๗๘๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - 

 

๔๗๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ สายจากคันคูหวยแคน

เขาบานเกาใหญดานทิศ

ตะวันออก 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ   

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๔๘๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๗๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากดานทิศ

ตะวันออกวัด-คันคูหวย

หนองไร 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ สายบานเกาใหญ หวย

กระบองเพชร-บานโนน

สะอาด 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 
 

๗๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ ทายบานเกาใหญ ถึง

บานหวยแคน ต.หนอง

แวง อ.กุดรัง จ.

มหาสารคาม 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๑๐๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

 - - ๕,๗๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากบานนายหนูคลาย 

ธรรมรัตน ถึงบานนาย

เกษม บุดดาโสม 

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 

 
 

 

 

 

๗๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ (สายคันคหูวยหนองไร 

– หลังวัดบานเกาใหญ 

หมูท่ี ๔) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๘๑๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - - ๔๕๓,๖๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (สายหลังศาลา

ประชาคมบานโนน

สะอาด หมูท่ี ๕ ถึงหนา

วัดปาฯ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๔๔๘,๐๐๐ - - - -  จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ รอบหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๔๔๘,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (สายจากหนาวัดปา

บานโนนสะอาดถึงหวย

หิน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๔๔๘,๐๐๐ - - -  จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 
 
 
 

๗๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ ถนนทิศเหนือบาน ส.

อบต.สุบรรณ วงษราช ถึง

นานายจันทร บุเกต ุ

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 

๔๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (จากบานนายเกษม ถึง

บานนางทองมา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐  

เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๕๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

 - - ๒๕๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 
 

๗๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (แยกจากถนนสายรอบ

บานโนนสะอาดถึงลงหวย

โคกตะบองเพชร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  ๔๘๐ 

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

- - - - ๒๖๘,๘๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (เสนไปวัดปาโนน

สะอาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐   

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  ๕๐๐ 

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 
 
 
 
 

๗๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๖ (จากบานนายสวาท  

ถึงบานนายอํามาตย ขุน

บาล) 

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. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 

๖ (จากหนาโรงเรียนถึง

บานนางพริ้ง ทวยทุย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐  

เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย

กวา ๓๐๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๗๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (บานนายถาวรถึง

บานนายประดิษฐ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐  

เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย

กวา ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๘๔๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (บานนายทองบู ถึง

บานนายยุทธศักดิ์ ดวง

พลพรม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผวิ

การจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๗๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๕๑๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๒๕๕,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๗๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากประตูทางเขา

โรงเรียนโคกกอง ถึง

ถนนหนาบานนายบัวใบ 

ทรงอาจ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผวิ

การจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔๕๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๒๕๕,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนายหนูแดง 

เทพาหน ถึงหนองสิม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผวิ

การจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๙๕  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๗๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๓๙๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๘๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนายปญญา 

แทนนา ถึงบานนาย

สุรินทร เสนหาร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๐.๐๐  เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา ๒๔๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนายทองคํา ภู

พรมมี ถึงบานนายศุภสิทธ์ิ 

สุวรรณคาม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๘๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนางหวัน 

อาจจุฬา ถึง บานนาย

จงรัก หลงสิม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔๕๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๒๒๕,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๒. 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

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๘๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๘ (จากสระโคกสูง ถึง

นานายฝอย  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๗๐๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๘ (จากสามแยกบานาย

ศราวุธ หวานจิต ถึงนา

นายเอบ แสนเมือง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๑,๘๔๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๙(สายบานหนองแต - นา

รินทร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๔๐.๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๑๔,๐๐๐        - - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๙(สายรอบนอกวัดบุญ

มาจันทรประสิทธ์ิ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๔๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๖๘๔,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๙(สายบานหนองแตถึง

บานสําโรง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๑๗๕,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑๐ รอบสระใหม 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๓๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๔๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๗๘๔,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๙. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๑ 

(จากนานาเดชา กระทุม

นอก ถึงนานายไหม ภู

จําปา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๘๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๒๐,๖๐๐ - - ถนนดินท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๐. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินถนนหัวนา 

หมูท่ี ๑ (จากนานาย 

คําแหง กระทุมนอก ถึง

นานางละมุน วันสีแกว) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๘๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๗๐,๐๐๐ - - - ถนนดินท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๑. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๓ จาก

ศูนยกลางหมูบาน (เสน

รอบหมูบาน) ไปถึงบาน

นางบุญฮู เภาคําภา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๖๔,๘๐๐ - - - ถนนดินท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๒ กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๓ 

(ถนนรอบหมูบาน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๘๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๐๔,๓๔๐ - - ถนนดินท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๓. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๓ ดาน

ทิศตะวันตกหมูบาน 

(จากหนาบานนาย

ประดิษฐ เทียบกึง ไป

ถนนใหญใกลบานนาย

ประยรู เภาคําภา 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๔. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๕ 

(จากหวยหนองแซง ถึง

สะพานบานโสกกาว ต.

เลิงแฝก) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๑๒๙,๖๐๐ ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๕. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี๕ (จาก

ดานทิศตะวันออกลง

หวยตะบองเพชร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดินขนาดผิวจราจรกวาง 

๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูง

เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร  

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๖๖. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ 

(จากไรนายสมศรี ถึงนา

นายพิรุฬห) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

  ถนนดิน ขนาดผิว

การจราจร กวาง ๕.๐๐ 

เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สูง

เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หบดอัด

ดวยเครื่องจักรกล พรอม

ปายโครงการ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๗. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ 

(จากบานนายอํามาตย 

ขุนบาลถึงท่ีนานางทา 

สาลิง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย 

๑.๐๐ เมตร หบดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๘. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ 

(เสนวังหิน ถึงหนองคู

ขาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร หบด

อัดดวยเครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๙. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ 

(เสนสระแดงถึงท่ีนา 

นายหา สานิพันธ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร หบด

อัดดวยเครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๐. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ 

(เสนวังหิน ถึงหนองคู

ขาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๑. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๗ 

(จากลําหวยโคกสอง

สามแยกท่ีนา นายคํา

พัน เสนหาร ถึงท่ีนา

นางแดง เทียบฤทธ์ิ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๕๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๑๕๐,๐๐๐ - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๒. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลงหิน

ลูกรัง หมูท่ี ๗ (จาก

ศาลาอีสานเขียวถึงบาน

นายอํานวย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๖๐,๐๐๐ - - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๓. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๗ 

(จากลําหวยโคกสอง นา

นายบุญธรรม พิมมงคล 

ถึงเสนทางไปหนองข้ี

เห็น) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร หบดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๔. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลงหิน

ลูกรัง หมูท่ี ๗ (ชวงลาง

จากท่ีนานายบุญชู นาม

วงษา ถึงท่ีสาธารณะ

หนองข้ีเห็น) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๖๐,๐๐๐ - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๕. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลง

ลูกรัง หมูท่ี ๗ (จากบาน

นายคํามลู แทนหลาบ 

ถึงลําหวยปาชา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๖. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลงหิน

ลูกรัง หมูท่ี ๗ (จากสระ

ดอนปูตา ถึงถนนขางนา

นายชัยชาญ ท้ิงโคตร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๗. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลง

ลูกรัง หมูท่ี ๗ (จากดอน

ปูตาถึงหนองข้ีหิน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ 

เมตร หบดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

- - - - ๒๙๖,๐๐๐ ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๘. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลง

ลูกรัง หมูท่ี ๘ (สายแยก

ถนนเสนนายศราวุฒิ 

หวานจิตร ไปนานาย

เอบ แยกหัวไรนายนวน 

ชาดี ไปไรนายบุญรอด 

แทนสอ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๗๕,๖๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๙. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๘ 

(ถนนเสนแยกออกจาก

นานายไสว กุยลา ไปถึง

ไรนางมะลิ แทนนา-

นางสาวบุบผา แทนนา 

แยกลงทิศตะวันตก ถึง

ไรนายดวง พุทไธสง)  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

หบดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๖๔,๘๐๐ - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๐. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๘ (จาก

ไรนายนวน ชาดี ถึงไร

นายสมนึก แทนลา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๑. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๘ 

(จากท่ีนานายคําหลา 

ถึงท่ีนานางพิสมัย หลง

สิม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๒. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(จากท่ีนานายคูณ ศรีคํา

บอ ถึงหวยโคก ๑) 

พรอมวางทอขนาด 

๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร 

จํานวน ๕ ทอน 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

พรอมวางทอขนาด ๐.๖๐x

๑.๐๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๓. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(จากโรงสีนายสมเกียรติ 

ประทุมมาตร ถึงวัดบุญ

มา จันทรประสิทธ์ิ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร กวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง

เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปายโครงการ 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมาก

ข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสง

ผลผลติ ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๔. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(จากท่ีนานายบุญจันทร 

ปะตาทะโก ถึงถนนสาย

โคกสูง-หนองแต) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร กวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง

เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปายโครงการ 

- ๗๒,๒๐๐ - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมาก

ข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสง

ผลผลติ ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๕. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(จากท่ีนานายพูน ปดตา

ระโพธ์ิ ถึงท่ีนานางบัว

ลอย หันหาบาง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร กวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง

เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปายโครงการ 

๔๓,๒๐๐ - - - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมาก

ข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสง

ผลผลติ ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๖. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(จากบานายเขียว ปดตา

ระโพธ์ิ ถึงบานนาย

บุษบา สอนฮูม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๔๓,๒๐๐ - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๗. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(บานนายคําหลา ถึงท่ี

นานางพิสมัย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย 

๑.๐๐ เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

- - ๑๒๕,๐๐๐ - - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๘. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(จากนานายจําป แทน

คอน ถึงนานายสมัย 

สัมปญนัง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๗๐,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๙. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลง

ลูกรัง หมูท่ี ๙ (จากท่ีนา

นายบุญจันทร ถึงลํา

หวยโคก) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย 

๑.๐๐ เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๑๒๕,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๐. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ 

(จากบานนายอุทัย ปสา

วะนัง ถึงท่ีนานายบุษบา 

สอนฮูม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๖๐,๐๐๐ ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๑. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดินพรอมลง

ลูกรัง หมูท่ี ๙ (จากบาน

นายบุญมา จันทรประ

สิทธ ถึงนานายไสว กุย

ลา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๗๐,๐๐๐ ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๒. กอสรางถนนดินโดยยก 

รองพูนดิน หมูท่ี ๑๐

(จากนานางสงวน ไมตรี

แพน ถึงนานายทองคิด 

บุตริมา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๗๐,๐๐๐ - ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๓. เสรมิผิวจราจรลงหิน

ลูกรัง หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนหินลูกรังภายในเขตตํา

หนองแดง 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ถนนดินท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๔. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑ เสนถนน

สายหลัง อบต.หนอง

แดง ถึงบานโสกกาว 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกถนน

สายหลัง อบต.หนองแดง ถึง

บานโสกกาว ขนาดความกวาง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  

- ๑๗๑,๘๐๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๕. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๒ (จากหนา

บานนางตอย วาสโสหา 

ถึงนานายทองสา เจริญ

สวาง 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกบาน

นางตอย วาสโสหา ถึงนานาย

ทองสา เจริญสวาง ขนาด

ความกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว 

๒๐๕ เมตร 

- - ๕๓,๐๙๕ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๖. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๒ (จากสาม

แยก มาหนองใหม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกจาก

สามแยก มาหนองใหม ขนาด

ความกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร  

- - - ๑๑๕,๒๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๗. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๒ (ถนนคัน

คลองวังประดูตอนลาง)  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก 

ถนนคันคลองวังประดู

ตอนลาง ขนาดความกวาง 

๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร  

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๘. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๓ (จากวัด

ปาถึงลําหวยหิน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกจาก

สามแยก มาหนองใหม ขนาด

ความกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๔๙๐ เมตร  

- - - ๕๓๖,๔๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๙. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก ถนนสายบานดอน

แฮด หมูท่ี ๓ ถึงบานนา

ดานหมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก 

ถนนคันคลองวังประดู

ตอนลาง ขนาดความกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร 

- ๑๓๗,๕๒๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๐. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๓ (ถนนรอบ

หมูบาน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกจาก

สามแยก มาหนองใหม ขนาด

ความกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๓๕  เมตร  

- - ๘๔,๖๐๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๑. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก คันคูลําหวย

ตะบองเพชร ท้ัง ๒ ฝง 

โนนสะอาดหมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก คัน

คูลําหวยตะบองเพชร ท้ัง ๒ 

ฝง ขนาดความกวาง ๕.๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  

๓๖๐,๐๐๐ - - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๒. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ (จากบาน

แมคําตาถึงนาแมเรียน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกจาก

บานแมคําตาถึงนาแมเรียน 

ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  

๒๑๖,๐๐๐ - - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๓. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ (จากนา

นางมะลิถึงนานาย

ทองมวน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก จาก

นานางมะลิถึงนานายทองมวน

ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร  

- ๖๔,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๔. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ (รอบสระ

หนองบัวแดง เช่ือม

ถนนสายหนาวัดปาโนน

สะอาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกรอบ

สระหนองบัวแดง เช่ือมถนน

สายหนาวัดปาโนนสะอาด 

ขนาดความกวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒,๐๔๐ เมตร  

- - - ๗๕๔,๘๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๕. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ (รอบหวย

หนองแซง บานโนน

สะอาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก 

รอบหวยหนองแซง บานโนน

สะอาดขนาดความกวาง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ 

เมตร  

- - ๔๔๔,๐๐๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๖. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ (จากแยก

หอประปา นานาย

สมัคร ถึงสะพานนํ้าจั้น) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกจาก

แยกหอประปา นานายสมคัร 

ถึงสะพานนํ้าจั้น ขนาดความ

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ 

เมตร  

- - - ๓๐๓,๔๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๗. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ (รอบปา

ทําเล) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก 

รอบปาทําเล ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒,๕๐๐ เมตร  

- - - - ๗๔,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๘. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๖ (ถนนสาย

สระแดง ไปนานายหา 

สานิพันธ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก 

รอบปาทําเล ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๙. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๖ ถนนสาย

วังหิน - หนองแต 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกถนน

สายวังหิน - หนองแต ขนาด

ความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร 

- ๓๓๓,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๐. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๖ (ถนนใต

สระแดงถึงนานางยุวดี) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก 

ถนนใตสระแดงถึงนานางยุวดี

ขนาดความกวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- - ๕๔๐,๐๐๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๑. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๖ ถนนสาย

บานวังหิน -บานฝายปา

บัว 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุก 

ถนนสายบานวังหิน -บานฝาย

ปาบัว ขนาดความกวาง 

๖.๐๐  เมตร ยาว  ๑,๓๐๐  

เมตร 

- - - ๕๖๑,๖๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๒. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุกขางโรงเรียนถึง

โรงพักเดิม หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก (บานวังหิน หมูท่ี 

๖ ถึงบานฝายปาบัว) ขนาด

ความกวาง ๔.๐๐เมตร ยาว  

๕๐๐  เมตร  

- - - ๕๐,๐๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๓. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุกเสนทาง (วังหินหมู

ท่ี ๖ – โคกสูงหมูท่ี ๘) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกเสนทาง (วังหิน - 

โคกสูง) ขนาดความกวาง  ๖  

เมตร ยาว ๒,๐๐๐  เมตร 

หรือไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

- - - - ๘๖๔,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๔. ลเสริมผิวจราจรงหิน

คลุก หมูท่ี ๗ (ดานโรง

นํ้าดื่มSA – ดอนปูตา) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก (ดานโรงนํ้าดืม่SA 

– ดอนปูตา) ขนาดความกวาง 

๔  เมตร ยาว ๖๐๐  เมตร 

หรือไมนอยกวา ๒,๔๐๐ 

ตารางเมตร 

๑๗๒,๘๐๐ - - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๕. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุกหมูท่ี ๗ (นานาง

ทอง – นานายยุทธ

ศักดิ์) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(นานางทอง – นา

นายยุทธศักดิ์) ขนาดความ

กวาง ๔  เมตร  ยาว ๖๕๐  

เมตร หรือไมนอยกวา ๒,๖๐๐ 

ตารางเมตร 

- ๑๘๗,๒๐๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๖. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๘(สองฝง

หวยโคก ๑) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก (สองฝงหวยโคก 

๑) ขนาดความกวาง ๓  เมตร  

ยาว ๑,๔๕๒  เมตร หรือไม

นอยกวา ๔,๓๕๖ ตารางเมตร 

- - ๓๑๓,๖๓๒ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๗. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๘ (จากนา

นายคูณ - หวยโคก ๑) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(นานายคูณ - หวย

โคก ๑)ขนาดความกวาง  ๓ 

เมตร ยาว ๒๙๒   เมตร 

หรือไมนอยกวา ๘๗๖ ตาราง

เมตร 

- - - ๖๓,๐๗๒ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๘. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๙ (นายจาํป

ถึงนายสมัย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(นายจาํปถึงนาย

สมัย) ขนาดความกวาง  ๕

เมตร ยาว   ๗๐๐   เมตร 

หรือไมนอยกวา ๓,๕๐๐ 

ตารางเมตร 

- ๒๕๒,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๙. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๙ (นานาย

โกยถึงนายอมร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก (นานายโกยถึง 

นายอมร) ขนาดความกวาง ๕  

เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือไม

นอยกวา ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - ๒๘๘,๐๐๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๐. ลงเสริมผิวจราจรหิน

คลุก หมูท่ี ๙ (นารอง

เขียวถึงนาแมพอง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก (นารองเขียว - นา

แมพอง) ขนาดความกวาง  ๕  

เมตร ยาว  ๔๐๐  เมตร  

หรือไมนอยกวา ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

- - - ๑๔๔,๐๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๑. ลงเสริมผิวจราจรหิน

คลุก หมูท่ี ๙ (นานาย

โกย โยมโคตร ถึงนา

นายสม เบียดชัยภมูิ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกนานายโกย โยม

โคตร ถึงนานายสม เบียด

ชัยภูมิ ขนาดความกวาง  

๓.๐๐ เมตร ยาว  ๕๖๕เมตร 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๒. ลงเสริมผิวจราจรลงหิน

คลุกหมูท่ี ๑๐ (ถนน

จากไรนายซวนถึงไร

นางปนัดดา)  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(ถนนจากไรนาย

ซวนถึงไรนางปนัดดา) ขนาด

ความกวาง  ๔  เมตร ยาว  

๓๒๐   เมตร หรือไมนอยกวา 

๑,๒๘๐ ตารางเมตร 

๙๒,๑๖๐ - - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๓. ลงเสริมผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ (ถนน

หนาวัดปาถึง ถนนบาน

โสกกาว) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(ถนนหนาวัดปา ถึง

ถนนบานโสกกาว) ขนาด

ความกวาง   ๔  เมตร  ยาว  

๒๐๐  เมตร หรือไมนอยกวา 

๘๐๐ ตารางเมตร 

๕๗,๖๐๐ - - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๔. ลงเสริมผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ (ถนน

โสกขุนปอพานถึงไรนาง

แอม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(ถนนโสกขุน ถึง 

ปอพานถึงไรนางแอน) ขนาด

ความกวาง ๔  เมตร  ยาว 

๑,๙๔๐   เมตร หรือไมนอย

กวา ๗,๗๖๐ ตารางเมตร 

- ๕๕๘,๗๒๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๕. ลงเสริมผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ (จากนา

นายบุญชิต แหมไธสง 

ถึงไรนางแอม พรมเสน 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(จากนานายบุญชิต 

แหมไธสง ถึงไรนางแอม พรม

เสน) ขนาดความกวาง ๖.๐๐ 

เมตร   ยาว ๑,๒๒๐  เมตร 

- - ๕๔๑,๖๘๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๖. ลงเสริมผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ (จาก

ถนนโสกขุน-ปอพาน 

ถึงบานนางทองใบ สิทธ์ิ

เสนา) 

ทางเขาวัดปาโพธิญาณ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกจากถนนโสกขุน-

ปอพาน ถึงบานนางทองใบ 

สิทธ์ิเสนา ขนาดความกวาง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 

- - - ๓๕,๕๒๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๗. ลงเสริมผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ (จาก

บานนางจันดา เขียวขํา 

ถึงไรนายบุญสง บุดดี

หงสเสนหลัง อบต.

หนองแดง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงเสริมผิวจราจรลงหินคลุก 

จากบานนางจันดา เขียวขํา 

ถึงไรนายบุญสง บุดดีหงสเสน

หลัง อบต.หนองแดง ขนาด

ความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๖๘๐ เมตร 

- - - - ๓๕,๖๘๐ จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๘. ลงเสริมผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ (จาก

ถนนโสกขุนปอพานถึง

ถนนวังหินโคกสูง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(จากถนนโสกขุน

ปอพาน ถึง ถนนวังหินโคกสูง) 

ขนาดความกวาง ๕  เมตร   

ยาว ๓,๒๒๐  เมตร หรือไม

นอยกวา ๑๖,๑๐๐ ตาราง

เมตร 

- - - - ๑,๑๕๙,๒๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๙. ปรับปรุงถนนลําคคูลอง

ทุกสาย ภายในหมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงถนนลําคคูลองทุก

สาย ความกวาง ๓ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หรือไมนอยกวา 

๓,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - ๒๑๖,๐๐๐ - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๐. ปรังปรุงถนนสามแยก 

หนาศาลาประชมคม  

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและสิ่ง

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ในเขตตําบลหนองแดง - - - ๒๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนน

ท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๓๑. ปรับปรุงรองระบายนํ้า

เดิมภายในหมูบาน หมู

ท่ี ๑ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

ปรับปรุงรองระบายนํ้าเดิม

ภายในหมูบาน ๐.๘๐ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ 

เมตร 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๒๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๒. ปรังปรุงบํารุงรักษา

ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและสิ่ง

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ในเขตตําบลหนองแดง - ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนน

ท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

และสิ่ง

สาธารณูปโภคอ่ืน 

ๆ สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๑๓๓. ปรับปรุง - ซอมแซม

ถนนลงลูกรัง หมูท่ี ๑- 

๑๐  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ถนนหินลูกรังภายในตําบล

หนองแดง 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ไดถนนดิน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๔. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๑ 

(จากบานนางพูนศรี พิ

เมย ถึงสถานนีอนามัย

เกา) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๓๕. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๑ 

(จากบานนางอุไรวรรณ 

เขียวขํา ถึงบานนาง

ละออง ยศคําลือ) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร 

ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๒๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๖. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๒ 

(จากสี่แยกบานนาง

แตะ ทิพราช ถึงบาน

นายสุรศิลป สุทธิ

ศาสตร) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๓๗. ปรับปรุงซอมแซมถนน

คันคูคลองวังประดูจาก

บานนางสุดใจถึงนา

นายสมนึก หมูท่ี ๒  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนคันคู

คลองวังประดูจากบานนาง

สุดใจถึงนานายสมนึก ความ

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ 

เมตร  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๘. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในเขตหมูท่ี ๒ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าภายในหมูบาน - - ๒๐๐,๐๐๐ - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๓๙. ขุดรองระบายนํ้ารอบ

ปาชา หมูท่ี ๓ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าขนาดความ

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ 

เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร 

๙๑๐,๒๐๐ - - - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๔๐. กอสรางวางทอระบาย

นํ้า ภายในหมูบาน หมู

ท่ี ๔ (จากบานนางสมัย 

เภาคําภา ลงหวยหนอง

ไร) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

วางทอนํ้าขนาดกวาง ๐.๓๐ x

๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 

จํานวน ๑๔๐ ทอน 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ทอระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๒๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔๑. ปรับปรุงซอมแซมถนน 

คสล.สายบานเกาใหญ 

หมูท่ี ๔ ถึง บานหัวฝาย 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.โดย

ถมดินขยายไหลทาง ๒ ขาง 

ขนาดกวาง ๑ เมตร  ยาว  ๘๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑ เมตร 

๙๗๖,๐๐๐ - - - - ถนนท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสง

ผลผลติ ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔๒. ปรับปรุงซอมแซม

ถนนคันคูหวยหางหวา 

โดยปรบัเกรดลงลูกรัง 

หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนคันคู

หวยหางหวา โดยปรับเกรดลง

ลูกรัง หมูท่ี ๔ กวาง ๓.๕๐ 

เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 

๐.๒๐ เมตร หรือไมนอยกวา 

๒,๘๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๘๘๗,๖๐๐ - ถนนท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสง

ผลผลติ ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔๓. ปรับปรุงซอมแซมคัน

คูหมูท่ี ๔ (หวยหาง

หวาตอนลาง ถึง

บรรจบหวยแคนบาน

ดอนแฮดหมูท่ี ๓) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมคันคูหวยหาง

หวา ขนาดกวาง ๕   เมตร  

ยาว  ๑๔   เมตร ลึก ๓ เมตร 

พรอมเพ่ิมทอระบายนํ้าขนาด 

๐.๖๐ ๓แถว จํานวน ๓๐ ทอน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - คันคูท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔๔. กอสรางซอมแซมผิว

จราจร คสล.ถนน คสล.

สายบานเกาใหญม.๔ 

ถึงบานดอนแฮด ม.๓ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กอสรางซอมแซมผิวจราจร 

คสล.ถนน ขนาดความกวาง  

๕ เมตร ยาว ๑๗๐  เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือไมนอย

กวา ๘๕๐ ตารางเมตร 

- - - ๔๗๖,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔๕. กอสรางซอมแซมผิว

จราจร คสล.ถนน 

คสล.สายบานเกาใหญ

ม.๔ - บานหัวฝาย 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กอสรางซอมแซมผิวจราจร 

คสล.ถนน ขนาดความกวาง  

๕   เมตร ยาว ๑๗๐   เมตร 

หนา ๐.๑๕ หรือไมนอยกวา 

๘๕๐ ตารางเมตร 

๔๗๖,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

๑๒๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔๖. ปรับปรุงซอมแซม

นํ้าประปาภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใช

อุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ 

ปรับปรุงซอมแซมนํ้าประปา

ภายในหมูบาน  

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ระบบประปาท่ี

มีมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔๗. ปรับปรุงซอมแซม

(ถนนจากนานาย

สมศรีถึงลําหวยหิน) 

หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนจากนา

นายสมศรีถึงลําหวยหิน ขนาด

ความกวาง ๔   เมตร  ยาว 

๓๐๐  เมตร 

- ๑๒๐,๐๐๐ - - - ไดถนนท่ีมี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔๘.  ปรับปรุงซอมแซม

สะพานตะบองเพชร 

หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมสะพาน

ตะบองเพชร ขนาดความ

กวาง  ๕ เมตร  ยาว  ๖  

เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - สะพานท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔๙. ปรับปรุงซอมแซม

ถนนสูพ้ืนท่ีการเกษตร 

- ลําหวยหิน หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนสูพ้ืนท่ี

การเกษตร - ลําหวยหิน 

ขนาดความกวาง  ๔.๐๐ 

เมตร  ยาว  ๓๐๐ เมตร 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕๐. ปรับปรุง,ขยายระบบ

ระบายนํ้าภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ปรับปรุง,ขยายระบบระบาย

นํ้าภายในหมูบาน  

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๕๑. ขุดรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี 

๖ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

ขุดรองระบายนํ้าภายใน

หมูบาน  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๕๒. ปรับปรุงภูมิทัศน(อาง

เก็บนํ้าหวยวังหิน)      

หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีพักผอนยอน

ใจและเกิดความ

สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน(อางเก็บนํ้า

หวยวังหิน) ขนาดความกวาง 

๖  เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

หรือไมนอยกวา ๙,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

- - ๖๔๘,๐๐๐ - - มีสถานท่ี

พักผอนยอน

ใจ เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีท่ี

พักผอนหยอยใจ 

กองชาง 

๑๒๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕๓. ปรับปรุงซอมแซม,ทอ

ถังสูงนํ้าประปาภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค ท่ีเพียงพอ 

ปรับปรุงซอมแซม,เพ่ิมถัง

นํ้าประปาภายในหมูบาน 

ขนาดกวาง  ๔   เมตร  ยาว  

๖ เมตร ลึก  เมตร จํานวน ๔ 

ถัง 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ระบบ

ประปาถังสูง 

ประชาชนมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค ท่ีเพียงพอ 

กองชาง 

๑๕๔. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๘

(จากบานนางบัวสี ทบ

แป ถึงบานโคกสูงหนอง

แต) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐ เมตร   

๔๐๐,๐๐๐ - - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๕๕. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๘ 

(เสนรอบหมูบานโคก

สูง) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐ เมตร  

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๓๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕๖. ขุดรองระบายนํ้าภายใน

หมูบาน หมูท่ี๘ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

ขุดรองระบายนํ้าภายใน

หมูบาน  

๒๐๐,๐๐๐ - - - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๕๗. วางทอระบายนํ้า(สี่แยก

ศาลาประชาคมหมูบาน

ถึงบานพอสงา) หมูท่ี ๘  

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

วางทอเสนผาศูนยกลางขนาด 

๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน 

๒๕ ทอน พรอมยาแนว 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ทอระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๕๘. ซอมแซมถนน คสล.

(จากบานนายมวนถึง

บานนางบุบผา) หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ซอมแซมถนน คสล.(นายมวน

ถึงนางบุบผา) ขนาดความ

กวาง  ๕  เมตร  ยาว ๕๔  

เมตร   หรือไมนอยกวา ๒๗๐ 

ตารางเมตร 

- - - ๑๕๑,๒๐๐ - ถนนท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๓๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕๙. ขยายเขตรองนํ้าภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๙ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

ขยายเขตรองนํ้าภายใน

หมูบาน  

๒๐๐,๐๐๐ - - - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๖๐. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี 

๑๐ (จากปากทางเขา 

อบต. หนองแดงถึง

สามแยกตลาดชุมชน) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ 

เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ - - - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๖๑. กอสรางรอยระบาย

นํ้าภายในหมูบาน หมู

ท่ี ๑๐ (จากประปา

หมูบาน ถึงสี่แยกบาน

นางพูนศรี พิเมย) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร  

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๓๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖๒. กอสรางรอยระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี 

๑๐ (จากสี่แยก

กลางบาน ถึงสามแยก

ตลาดชุมชน) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐ เมตร  

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - รองระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๖๓ ปรับปรุงซอมแซมทอ

นํ้าประปาภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมีมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

ปรับปรุงซอมแซมทอ

นํ้าประปาภายในหมูบาน 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ระบบ

ประปาท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนมีมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๑๖๔. กอสรางทอระบายนํ้า

เขาสระหนองใหมหมูท่ี 

๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางทอระบายนํ้าเขาสระ

หนองใหมหมูท่ี ๑๐จํานวน  

๘๕ ทอน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ทอระบาย

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๓๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๔๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖๕. กอสรางทอทางขาม

ชวงนานายซวนแทน

ชิน (วังขามปอม

ตอนบน) หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กอสรางทอทางขามชวงนา

นายซวนแทนชิน (วังขาม

ปอมตอนบน) ขนาดความ

กวาง ๓  เมตร  ยาว ๒๒   

เมตร ลึก ๒  เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ทางขามท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๖๖. ปรับปรุงซอมแซมหอ

กระจายขาว หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับขาวสารตาง ๆ 

ท่ีถูกตอง 

ปรับปรุงซอมแซมหอกระจาย

ขาว หมูท่ี ๑๐ 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ท่ีกระจาย

ขาวสารมาก

ข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ขาวสารตาง ๆ ท่ี

ถูกตอง 

กองชาง 

๑๖๗. ปรับปรุงซอมแซมยุง

ฉางขาว หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชประโยชนจากยุง

ฉางขาว 

ปรับปรุงซอมแซมยุงฉางขาง

หอกระจายขาว หมูท่ี ๑๐ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ฉางขาว ประชาชนไดใช

ประโยชนจากยุง

ฉางขาว 

กองชาง 

๑๖๘. กอสรางทอลอยคลอง

วังประดูตอนลาง หมูท่ี 

๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางทอลอย ขนาดความ

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐.๐๐ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ทางนํ้าท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๓๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖๙. ขุดลอกวัชพืชวังประดู

ตอนบน หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๒๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร  

- - - ๕๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๗๐.  ขุดลอกหนองดอนปูตา 

หมูท่ี ๑  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือเปน

การอุปโภค - 

บริโภค  

ขุดลอกหนอง กวาง ๕๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก 

๒.๐๐ เมตร   

- ๔๒๐,๐๐๐ - - - ทางนํ้าท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๗๑. ขุดลอกสระใหม บาน

นาดาน หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๕๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก 

๒.๐๐ เมตร   

- - ๔๒๐,๐๐๐ - - แหลงนํ้าท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๓๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗๒. ขุดลอกลําหวยบาน

กลาง หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง ความกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๗๓. ขุดลอกหวยคูขาด 

หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหวยคูขาด หมูท่ี ๒ 

ความกวาง ๑๔ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร ลึกเฉลีย่ ๑ 

เมตร 

- - - ๑๕๕,๔๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๗๔. ขุดลอกลําหวยแคน

ตอนบน หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกลําหวยแคน ขนาด

ความกวาง ๑๕.๐๐ เมตร  

ยาว ๘๐๐  เมตร ลึก ๑  

เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๓๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗๕. ขุดลอกหนองขาม -    

ลําหวยแคน หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนองขามถึงลําหวย

แคน ขนาดความกวาง ๒๐  

เมตร  ยาว ๙๗๐  เมตร ลึก 

๒  เมตร 

- - - ๑,๔๓๕,๖๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๗๖. ขุดลอกลําหวยหิน

ตอนกลาง หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกลําหวยหิน ขนาด

ความกวาง ๕.๐๐ เมตร  

ยาว ๙๐.๐๐  เมตร ลึก ๒  

เมตร 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๗๗. ขุดลอกลําหวย

ตะบองเพชร หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง ขนาดความ

กวาง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว 

๕๕๐ เมตร  

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๓๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗๘. ขุดลอกหวยแคนบาน

เกาใหญ หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหวยแคนบานเกาใหญ 

ม.๔ ขนาดความกวาง ๑๘   

เมตร ยาว ๔๖๐  เมตร ลึก ๒   

เมตร  

-  - ๖๑๒,๗๒๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๗๙. ปรับปรุงซอมแซมฝาย

ทอทางขามในลําหวย

หางหวาตอนบนตรงท่ี

นานายสุรยี ชาปดหมู

ท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมฝายทอ

ทางขามในลําหวยหางหวา

ตอนบน 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการ เกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๘๐. ปรับปรุงซอมแซมฝาย

ทอทางขามในลําหวย

หางหวาตอนบน 

ตรงท่ีนานายชิด จันท

จร หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมฝายทอ

ทางขามในลําหวยหางหวา

ตอนบน  

๑๐๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการ เกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๓๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘๑. ปรับปรุงซอมแซมฝาย

ทอทางขามในลําหวย

หนองไร(หลังวัดบานเกา

ใหญ) หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมฝายทอทาง

ขามในลําหวยหนองไร(หลังวัด

บานเกาใหญ) 

-  - - - ๒๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๘๒. ขุดลอกคลอง (ไสไก –

อางเก็บนํ้าบานวังหิน) 

หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ลอกคลอง (ไสไก – อางเก็บ

นํ้าบานวังหิน) ขนาดความ

กวาง  ๗เมตร ยาว ๑,๕๐๐   

เมตร ลึก ๒.๕๐   เมตร 

- - - ๙๗๑,๒๕๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๘๓. ขุดลอกหนองปูตา หมู

ท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง ขนาดความ

กวาง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ 

เมตร ลึก ๒ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๓๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘๔. ขุดลอกหนองสิม หมูท่ี 

๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง ขนาดความ

กวาง ๖๐.๐๐ เมตร  ยาว 

๑๐๐  เมตร ลึก ๒  เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๘๕. ขุดลอกลําหวยปาชา 

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง ขนาดความ

กวาง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร  

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๘๖. ขุดลอกสระโคกสูง    

หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกสระ ขนาดความ

กวาง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว 

๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘๗. กอสรางฝายนํ้าลนลํา

ประดูตอนกลาง หมูท่ี 

๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนลําประดู

ตอนกลาง ขนาดความกวาง 

๑๐   เมตร ยาว ๔๐๐  เมตร 

ลึก  ๑๐  เมตร 

๗๕๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๘๘. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๑ คลองวัง

ประดูตอนลาง ชวง

นานายชวย นานอก 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๕.๐๐ เมตร   

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ฝายนํ้าลนท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๘๙. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๑ คลองวัง

ประดูตอนลาง ชวง

นานายขอนแกน เทียบ

ผาย 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน ขนาด

ความกวาง  ๕.๐๐  เมตร 

ยาว  ๒๔.๐๐  เมตร  

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ฝายนํ้าลนท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙๐. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๑ ลําหวยวัง

ขามปอมตอนลาง 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๔.๐๐ เมตร  

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ฝายนํ้าลนท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๙๑. กอสรางรองระบายนํ้า

เสนหนาวัดโพธ์ิศรสีวาง 

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

กอสรางรองระบายนํ้าเสน

หนาวัดโพธ์ิศรสีวาง ขนาด

ความกวาง ๐.๘๐ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร  สูง   

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๙๒. กอสรางฝายนํ้าลนหวย

กลาง หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนหวยกลาง 

ขนาดความกวาง  ๑๐  

เมตร ยาว  ๒๐  เมตร  

- ๗๕๐,๐๐๐ - - - ฝายนํ้าลนได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙๓. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐.๐๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภคขัง 

กองชาง 

๑๙๔. ซอมแซมฝายนํ้าลนลํา

หวยหิน หมูท่ี ๓ 

พ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

ซอมแซมฝายนํ้าลนลําหวย

หิน 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๙๕. กอสรางฝายนํ้าลน 

หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนผานสัน

ฝายรับนํ้า กวาง ๓๐ เมตร

และขุดลอกหนาฝายในลํา

หวยลําพังชูและลําเลียงขุด

ลอกกวาง ๑๘ เมตร ยาว 

๗๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙๖. กอสรางฝายนํ้าลนหวย

แคน หมูท่ี ๔,๓  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน กวาง 

๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๙๗. กอสรางฝายทอทางขาม

หวยหางหวาตอนบน

บานเกาใหญ ม.๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายทอทางขามหวย

หางหวาตอนบนบานเกา

ใหญ  จํานวน ๔๘ ทอน 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๙๘. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน - ลําหวยปาชา หมู

ท่ี ๗ (ชวงท่ีนานาง 

บุญฑริกา ทรงอาจ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนมีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๗๐๐ เมตร สูง ๒๔.๐๐ 

เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙๙. กอสรางฝายก้ันนํ้าหลัง

แอนหมูท่ี ๗ ชวงท่ีนา

นายสํารี ภะวะพินิจ กับ

นายคําพันธ เสนหาร 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายก้ันนํ้าหลังแอน

มีขนาด กวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๔.๐๐ เมตร  

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๒๐๐. กอสรางฝายก้ันนํ้าหลัง

แอนหมูท่ี ๗ ชวงท่ีนา

นายคูณถึงนานายพิสมัย 

ยามบุญ หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายก้ันนํ้าหลังแอน

มีขนาด กวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๔.๐๐ เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ฝายนํ้าลนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๒๐๑. กอสรางฝายนํ้าลนหวย

โคก หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนหวยโคก - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ฝายนํ้าลนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐๒ วางทอระบายนํ้าพรอม

บอพัก บานหนองแดง

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือประชาชน

ไดรับความสะดวก

และไมเกิดนํ้าทวม

ขัง 

วางทอระบายนํ้าพรอมบอ

พัก ถนนสายบานนาย

สุวรรณ อัปมรกัง ถึงสาม

แยกถนน คสล.โรงเรยีนบาน

หนองแดงฯ ขนาดกวาง 

๐.๖๐ เมตร ยาว๙๕ เมตร 

พรอมปายประชาสัมพันธ 

- - - ๙๐,๐๐๐ - ทอระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๒๐๓. วางทอสงนํ้า (ทอไสไก) 

จากบอบาดาลใหมเขา

กักเก็บตามลําหวย หมูท่ี 

๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอไสไก - - - ๕๐๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๐๔. วางทอระบายนํ้าลําหวย

หางหวา 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 

๑๔๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐๕. วางทอทางขามหวยหนอง

ไร หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอขาม ขนาด ๑.๐๐ x 

๑.๐๐ เมตร จํานวน ๓ 

แถวๆละ ๘ ทอน รวม ๒๔ 

ทอง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๐๖. กอสรางรางสงนํ้าหนอง

นํ้าสราง หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

รางสงนํ้ามีขนาดความยาว 

๘๐.๐๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนรางสง

นํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๐๗. กอสรางคลองไสไกหรือ

ระบบทอสงนํ้าจากหนอง 

กรป.กลาง หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางคลองไสไกหรือทอ

สงนํ้าจากหนอง กรป.กลาง 

ขนาดความยาว ๑,๕๐๐ 

เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - คลองไสไกท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๐๘. วางทอระบายนํ้าฝายนํ้า

กินหมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอเสนผาศูนยกลาง 

ขนาด ๐.๖๐ เมตร จาํนวน 

๒๔ ทอน พรอมยาแนว  

- - - ๒๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๔๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐๙. วางทอระบายนํ้าฝายนํ้า

กินหมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอเสนผาศูนยกลาง 

ขนาด ๐.๖๐ เมตร จาํนวน 

๒๔ ทอน พรอมยาแนว  

- - - ๒๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๐. วางทอทางขามหวยหนอง

ไร หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอขาม ขนาด ๑.๐๐ x 

๑.๐๐ เมตร จํานวน ๓ 

แถวๆละ ๘ ทอน รวม ๒๔ 

ทอง 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๑. กอสรางรางสงนํ้าหนอง

นํ้าสราง หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

รางสงนํ้ามีขนาดความยาว 

๘๐.๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๒. วางทอระบายนํ้าหนอง 

กรป.กลาง หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอเสนผาศูนยกลาง 

ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว 

๑๒๐  ทอน พรอมยาแนว 

- ๗๐,๐๐๐ - - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๔๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑๓. วางทอระบายนํ้าภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางวางทอระบายนํ้า

ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐ เมตร จํานวน ๔๐ 

ทอน พรอมปาย

ประชาสมัพันธฯ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๔. วางทอคลส.ลําหวยคูขาด 

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน ๑ แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๕. กอสรางทอลอดเหลี่ยม

ขามลําหวยโคกสอง หมูท่ี 

๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน ๑ แหง - - - - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๖. กอสรางทอลอดเหลี่ยม

ขามลําหวยคูขาด หมูท่ี ๗ 

(ชวงนานายประเสริฐ    

ปริธรรมมา) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน ๑ แหง - - ๑๐๐,๐๐๐ - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๔๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑๗. วางทอสงนํ้าหมูท่ี ๘ จาก

บานนายสงา เฮียงโฮม 

ถึงนานางสาย แทนหลาบ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน ๑ แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๘. กอสรางทอลอดเหลี่ยม

ขามลําหวยโคกหน่ึง หมูท่ี 

๘ (ชวงท่ีนานายคูณ ศรี

คําบอ ถึงท่ีนายพิสมัย 

ยามบุญ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน ๑ แหง ๗๐,๐๐๐ - - - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๑๙. ขยายทอลอดเหลี่ยมขาม

ลําหวยวังจั่น หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

ขยายทอลอดเหลี่ยมขางละ 

๑.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร 

(เดินทอลอดเหลี่ยม กวาง 

๓.๐๐ เมตร  

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๒๐. 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 

๑๕๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒๑. ซอมแซมสะพานขามฝาย

นํ้าลนดอนปูตา บาน

หนองแดง หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

จํานวน ๑ แหง ๒๐,๐๐๐ - - - - สะพานท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๒๒๒. กอสรางรั้วรอบท่ีทําการ 

อบต. หนองแดง 

เพ่ือปองกันสัตวเลีย้งไมให

เขาไปบรเิวณ อบต. 

กอสรางรั้วความ

ยาว ๔๐๐ เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - รั้วท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือปองกันสัตวเลีย้ง

ไมใหเขาไปบรเิวณ อบต. 

กองชาง 

๒๒๓. ขุดเจาะนํ้าบาดาลเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบาดาล

เพ่ือทําการเกษตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - บอบาดาลท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรท่ีพอเพียงใน

การทําเกษตรและ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๒๒๔. ซอมแซมสะพานขามฝาย

นํ้าลนลําหวยวังประดู หมู

ท่ี ๑ (ชวงท่ีนานายชวย 

นานอก) 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

จํานวน ๑ แหง - - ๗๐,๐๐๐ - - สะพานท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๑๕๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒๕. ปรับปรุงซอมแซมฝายนํ้า

ลนท่ีชํารุด หมูท่ี ๑- ๑๐  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรท่ี

เพียงพอ 

ปรับปรุงซอมแซมฝายนํ้าลน

ท่ีชํารุด หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ซอมแซมฝาย

นํ้าลน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตรท่ี

เพียงพอ 

กองชาง 

๒๒๖. ปรังปรุงซอมแซมระบบ

ประปา หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียง 

ปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน ภายใน

ตําบลหนองแดง  

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ระบบประปา

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียง 

กองชาง 

๒๒๗. ขยายเขตประปาหมูท่ี ๒ เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียง 

ขยายเขตประปาภายใน

หมูบาน 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ระบบประปา

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียง 

กองชาง 

๑๕๒

- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒๘. ปรับเกรดคันคูหวยหนอง

หวา – หวยลําพังชู หมูท่ี 

๔ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ปรับเกรดคันคูหวยหนอง

หวาถึงหวยลําพังชู กวาง  ๔   

เมตร ยาว ๒,๐๐๐เมตร 

หนา ๐.๒๐  เมตร 

- - - ๖๒๔,๐๐๐ - คันคูหวย

หนองหวา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

๒๒๙. ปรับเกรดถนนดินลูกรัง

บนคันคูหวยหินบานโนน

สะอาด ม.๕ ถึงบานดอน

แฮด ม.๓ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับเกรดถนนดินลูกรัง(สิ้น

ฝนถนนเลยีบ) บนคันคูหวย

หิน ขนาดความกวาง  ๔ 

เมตร ยาว ๑,๐๐๐   เมตร 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ไดถนนดิน

ลูกรังเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๒๓๐. วางทอสงนํ้า (ทอไสไก) 

จากบอบาดาลใหมเขากัก

เก็บตามลําหวย หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

วางทอไสไก - - - - ๕๐๐,๐๐๐ ไดถนนดิน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๒๓๑. วางทอระบายนํ้าลําหวย

หางหวา หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

วางทอเสนผาศูนยกลางขนาด 

๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน 

๒๕ ทอน พรอมยาแนว 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ทอระบายนํ้า

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๕๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓๒. กอสรางรางสงนํ้าหนอง

นํ้าสราง หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

รางสงนํ้ามีขนาดความยาว 

๘๐.๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - รางสงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใชใน

การเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๒๓๓. ยายถังประปากลาง

หมูบานและเปลี่ยนทอ

เมนประปาพรอมติดตั้ง

ระบบกรองนํ้าเพ่ือบรโิภค 

หมูท่ี ๕  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาไดใช

อุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียง 

ยายถังประปาหมูบานและ

เปลี่ยนทอเมนประปาพรอม

ติดตั้งระบบกรองนํ้าเพ่ือ

บริโภค 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ระบบประปา

ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภคบรโิภค

อยางพอเพียง 

กองชาง 

๒๓๔. ปรับเกรดถนนดินลูกรัง 

(สิ้นฝนถนนเลียบ) บนคัน

คูหวยลําพงชูบานโนน

สะอาด ม.๕ ถึงบาน

สมปอยใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับเกรดถนนดินลูกรัง (สิ้น

ฝนถนนเลยีบ) บนคันคูหวย

ลําพงชู ขนาดความกวาง  ๔ 

เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 

๓๒๑,๐๐๐ - - - - ไดถนนลูกรัง

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

๒๓๕. ปรับปรุงระบบประปา 

บานวังหิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาไดใช

อุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียง 

ปรับปรุงระบบประปาใหม

ท้ังหมูบาน 

- - ๙๑๙,๐๐๐ - - ระบบประปา

ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภคบรโิภค

อยางพอเพียง 

กองชาง 

๑๕๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓๖. ขุดเจาะบอนํ้าประปา 

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาไดใช

อุปโภค-บริโภค

อยางพอเพียง 

ขุดเจาะบอนํ้าประปา

หมูบาน 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ระบบประปา

ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภคบรโิภค

อยางพอเพียง 

กองชาง 

๒๓๗. จัดทําปายบอกทางไป

สถานท่ีตางๆ  

เพ่ือบอกทางไป

สถานท่ีตางๆ เชน

ไปหมูบาน/ตําบล/

อําเภอ/จังหวัด 

จัดทําปายบอกทางตามถนน

สี่แยก ทางเลี้ยว ในหมูบาน

ท้ัง ๑๐ หมู 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ปายบอกทาง

ท่ีไดมาตรฐาน 

เพ่ือบอกทางไป

สถานท่ีตางๆ เชน

ไปหมูบาน/

ตําบล/อําเภอ/

จังหวัด 

กองชาง 

๒๓๘. ติดตั้งกระจกสองทาง

จราจร หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกมาก

ข้ึน 

ติดตั้งกระจกสองทางจราจร

ตามแยกตางๆ จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ - - - - กระจกสอง

ทางท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกมาก

ข้ึน 

กองชาง 

๒๓๙. ซอมแซมไฟฟาสองสวาง

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๑ - 

๑๐  

เพ่ือใหประชาชนได

มีปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินยิ่งข้ึน 

ซอมแซมสวนท่ีชํารดุ หมูท่ี 

๑ - ๑๐ 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ซอมแซม

ไฟฟาสอง

สวาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๕๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔๐. ติดตั้งไฟสองสวางโซลา

เซลลภายในหมูบาน หมูท่ี 

๑ 

เพ่ือใหประชาชน

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟสองสวางโซลาเซลล

ภายในหมูบาน จํานวน  ๘  

ตน 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๔๑. ติดตั้งไฟฟาสองสวางรมแต 

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชน

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางรมแต 

จํานวน   ๖  ตน 

- - - ๒๔๐,๐๐๐ - ไฟฟาสอง

สวาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๔๒ ขยายเขตไฟฟาภายในบาน

หนองแดงหมู ๑ 

เพ่ือใหประชาชน

มีไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาภายในบาน

หนองแดงหมู ๑ จํานวน  

๑๐   ตน 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชน

มีไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๔๓. ติดตั้งไฟสองสวางโซลา

เซลลภายในหมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชน

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟสองสวางโซลาเซลล

ภายในหมูบาน จํานวน ๖   

ตน 

- ๒๔๐,๐๐๐ - - - ไฟฟาสอง

สวาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๕๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔๔. ขยายเขตไฟฟาจากบาน

นางสุดใจถึงบานนายเรือง

ฤทธ์ิ หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนาง

สุดใจถึงบานนายเรืองฤทธ์ิ 

จํานวน ๒   ตน 

- - - ๒๔,๐๐๐ - ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชน

มีไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๔๕. ขยายเขตไฟฟาจากศาลา

ประชาคมถึงบานพอจัน 

หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

 ขยายเขตไฟฟาจากศาลา

ประชาคมถึงบานพอจัน 

จํานวน  ๒  ตน 

๒๔,๐๐๐ - - - - ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชน

มีไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๔๖. ขยายเขตไฟฟาจากบาน

นางรัชดาถึงบานนาย

เกียรติ หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนาง

รัชดาถึงบานนายเกียรติ 

จํานวน  ๖  ตน 

- - - - ๗๒,๐๐๐ ขยายเขต

ไฟฟาในแต

ละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๔๗. ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

จากบานนาดานหมูท่ี ๒ 

ถึงหาแยกหมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางจาก

บานนาดานหมู ๒ ถึงหาแยก

หมูท่ี ๑ จํานวน   ๓ ตน 

๑๒๐,๐๐๐ - - - - ไฟฟาสอง

สวาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๔๙. ติดตั้งไฟสองสวางโซลา

เซลลภายในหมูบาน หมู

ท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟสองสวางโซลาเซลล

ภายในหมูบาน จํานวน   ๑   

ตน 

- - ๔๐,๐๐๐ - - ไฟฟาสอง

สวาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๕๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕๐. ติดตั้งไฟสองสวางแบบโซ

ลาเซลลภายในหมูบาน 

หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟสองสวางแบบโซลา

เซลลภายในหมูบาน จํานวน 

๒๐   ตน 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ - ไฟฟาสอง

สวาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๕๑. ติดตั้งไฟสองสวางแบบโซ

ลาเซลลภายในหมูบาน 

หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟสองสวางแบบโซลา

เซลลภายในหมูบาน จํานวน 

๗   ตน 

- - - - ๒๘๐,๐๐๐ ไฟฟาสอง

สวาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๕๒. ขยายเขตไฟฟาดานหลัง

ศาลาประชาคมจนถึง

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาดานหลังศาลา

ประชาคมจนถึงภายใน

หมูบาน จํานวน ๑๑   ตน 

- ๑๓๒,๐๐๐ - - - ขยายเขต

ไฟฟาในแต

ละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๕๓. ขยายไฟฟาจาก ๒ เฟต 

เปน ๓ เฟต หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายไฟฟาจาก ๒ เฟต เปน 

๓ เฟต  

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - ขยายเฟต

ไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๕๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕๔. ขยายเขตไฟฟา (บาน   

วังหิน หมูท่ี ๖ ถึงบาน 

โคกสูงหมูท่ี ๘) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา (บานวังหิน

หมูท่ี ๖ ถึงบานโคกสูงหมูท่ี 

๘) กวาง ๖ ยาว ๒,๐๐๐ 

เมตร 

- - - - ๑,๐๕๐,๐๐๐ ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๕๕. ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ

โซลาเซลลภายในหมูบาน 

หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบโซ

ลาเซลลภายในหมูบาน 

จํานวน   ๑๐   ตน 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๕๖. ขยายเขตไฟฟา(จากบาน

วังหิน หมูท่ี ๖ ถึงบาน

โนนสวาง)  

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา(ถึงบานโนน

สวาง) จํานวน   ๑๓   ตน 

- - - ๑๕๖,๐๐๐ - ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๕๗. ขยายเขตไฟฟาภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาภายใน

หมูบาน จํานวน  ๘   ตน 

๙๖,๐๐๐ - - - - ขยายเขต

ไฟฟาแตละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๕๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕๙. ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลลภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลลภายใน

หมูบาน จํานวน ๑๐ ตน 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๖๐. ขยายเขตไฟฟารอบ

หมูบาน หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตเสาไฟฟา(รอบ

หมูบาน) จํานวน  ๔  ตน 

- - - - ๔๘,๐๐๐ ความ

ปลอดภัยของ

คนในชุมชน 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๖๑. ติดตั้งแผงไฟโซลาเซลล

เพ่ือผลิตนํ้าประปา หมูท่ี 

๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ติดตั้งแผงไฟโซลาเซลลเพ่ือ

ผลิตนํ้าประปา จํานวน   ๑  

ชุด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - มีแหลงนํ้า

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๒๖๒. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรภายใน หมูท่ี ๑ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

๑๖๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖๓. ติดตั้งระบบประปาแบบ

โซลาเซลลภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ติดตั้งระบบประปาแบบโซ

ลาเซลลภายในหมูบาน 

จํานวน   ๑  แหง 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ระบบประปา

แบบโซลา

เซลล 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๒๖๔. ติดตั้งระบบประปาแบบ

โซลาเซลลภายในหมูบาน 

หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ติดตั้งระบบประปาแบบโซ

ลาเซลลภายในหมูบาน 

จํานวน ๒  แหง 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - มีแหลงนํ้า

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๒๖๕. ติดตั้งสญัญาณไฟ

กระพริบเตือน (แบบโซ

ลาเซลล)  หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ

เตือน (แบบโซลาเซลล) หมู ๑ 

- ๑๐  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - สัญญาณไฟ

กระพริบ

เตือน แบบโซ

ลาเซล 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๖๖. ขยายเขตไฟฟาภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาภายในตาํบล

หนองแดง 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ ขยายเขต

ไฟฟาแตละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๖๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖๗. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี ๑ - 

๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรภายในตาํบล

หนองแดง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ขยายเขต

ไฟฟาแตละป 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๒๖๘. ปรับปรุงตอเติมโดม

อเนกประสงค 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม

ภายใน อบต. หนอง

แดง 

จํานวน ๑ ครั้ง - - ๕๐๐,๐๐๐ - - โดม

อเนกประสงค

ท่ีมีมาตรฐาน 

เปนสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม 

ภายใน อบต. 

กองชาง 

๒๖๙. ติดตั้งไฟสองสวางรอบ

สนามออกกําลังกายศูนย

เด็กเล็กฯ บานหนองแดง 

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายใน

ศูนยเด็กเล็กฯ จํานวน ๙ จุด 

๗๐๐,๐๐๐ - - - - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะแต

ละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๖๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗๐. ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

จาก รพ สต. ถึง อบต.

หนองแดง หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางจาก 

รพ. สต. ถึง อบต.หนองแดง 

จํานวน ๒๐ ตน 

- - ๘๐,๐๐๐ - - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะแต

ละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๗๑. ขุดลอกบอนํ้าภายในศูนย

ศิลปาชีพบานโคกกอง 

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

ขุดลอกบอนํ้าภายในศูนย

ศิลปาชีพบานโคกกอง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - บอนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

เพียงพอ 

กองชาง 

๒๗๒. ซุมเฉลมิพระเกียรติศูนย

ศิลปาชีพบานโคกกอง 

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

เขามารับบริการมีท่ี

พักผอนยอนใจ 

จํานวน ๒ ซุม ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ซุมเฉลมิพระ

เกียรติท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนท่ีเขา

มารับบริการมีท่ี

พักผอนหยอนใจ 

กองชาง 

๒๗๓. กอสรางระบบประปาถัง

สูง อบต.หนองแดง 

เพ่ือใชในกิจการของ 

อบต. 

ระบบประปาถังสูง ๕๐๐,๐๐๐ - - - - ระบบปะปา

ถังสูง 

ใชในกิจการ 

อบต. 

กองชาง 

๑๖๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗๔. บานพัก

ขาราชการ 

เพ่ือจัดหาท่ีพักสําหรับ

ขาราชการท่ีไมมีท่ีพัก

อาศัย 

กอสรางบานพักขาราชการ

จํานวน ๕ หอง 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ - บานพัก

จํานวน ๕ 

หอง 

ท่ีพักสําหรับ

ขาราชการท่ีไมมีท่ี

พักอาศัย 

กองชาง 

   รวม    ๒๗๔      โครงการ    - ๑๖,๕๑๓,๑๙๕ ๑๓,๗๘๗,๙๕๕ ๒๔,๑๓๒,๑๖๗ ๒๙,๗๒๗,๔๔๒ ๑๐,๖๖๕,๔๐๐ - - - 

๑๖๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กาย 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กาย 

 จํานวน ๑๐ หมูบาน - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - อุปกรณออก

กําลังกาย 

ประชาชนใน

ตําบลหนองแดงมี

สุขภาพดีและ

แข็งแรง 

สํานักปลดั

๒. ทําพ้ืนท่ีขุดบอขยะของ

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือรองรับขยะมลู

ฝอยจากครัวเรือนท่ี

เพ่ิมข้ึน 

จํานวน ๑ แหง - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - บอท้ิงขยะ ประชาชนมีบอท้ิง

ขยะประจาํ

หมูบานท่ีถูกตอง 

สํานักปลดั

๓. อุดหนุนโครงการสมทบ

ทบทุนกลุมอาชีพพรอม

ปรับปรุงภูมิทัศน หมูท่ี ๑  

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมูบานอุดหนุน

กลุมอาชีพ 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนมีการ

ลดคาใชจาย

ภายในครอบครัว 

สํานักปลดั

๔. ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

จัดซื้อเคมภีัณฑและอุปกรณ

พนหมอกควัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐
๐ 

เครื่องพน

หมอกควันฉีด

พนยุง 

ปองกันและ

ควบคุมการแพร

ระบาดโรค

ไขเลือดออก 

สํานักปลดั

๑๖๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

   ๕. โครงการรณรงคและ

สงเสริมการคัดแยกขยะ

ท่ีตนทาง  

๑. เพ่ือลดปริมาณขยะใน

ชุมชน          

๒. ลดปญหามลพิษจากขยะ       

๓. สรางจิตสาํนึกใหชุมชน

รักษาความสะอาดและรูจัก

วิธีคัดแยกและกําจัดขยะท่ี

ถูกตอง 

ภายในตําบล

หนองแดง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนขยะท่ี

ลดลงรอยละ ๒ 

๑. เพ่ือลดปริมาณขยะใน

ชุมชน          

๒. ลดปญหามลพิษจากขยะ       

๓. สรางจิตสาํนึกใหชุมชน

รักษาความสะอาดและรูจักวิธี

คัดแยกและกําจัดขยะท่ี

ถูกตอง 

สํานักปลดั

   ๖. ขับเคลื่อนโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณฯ 

เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาใหแมว

และสุนัข 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

ปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลดั

๑๖๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๑ 

บานหนองแดง (จํานวน 

๓ โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๑) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพดี 

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๘. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

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 ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพดี 

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๙. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๓ 

บานดอนแฮด (จํานวน 

๓ โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๓) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพด ี

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๖๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๔ 

บานเกาใหญ (จํานวน ๓ 

โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๔) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพดี 

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๑. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๒ บาน

โนนสะอาด (จํานวน ๓ 

โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

 ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๕) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพดี 

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๒. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๖ 

บานวังหิน (จํานวน ๓ 

โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๖) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพด ี

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๖๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๗ 

บานโคกกอง (จํานวน ๓ 

โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๗) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพดี 

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๔. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

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 ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพดี 

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๕. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๙ 

บานหนองแต (จํานวน 

๓ โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๙) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพด ี

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๖๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖. อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําร ิดาน

สาธารณสุข หมูท่ี ๑๐ 

บานหนองแดงสหมิตร 

(จํานวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน

(อุดหนุนกรรมการ หมูบาน 

หมูท่ี ๑๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

รอยละ ๘๐ มี

สุขภาพดี 

ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานสาธารณสุข

และสามารถนําไป

ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๗. จัดซื้อรถดดูสวม เพ่ือใหประชาชนใน

เขตตําบลหนองแดง

ไดรับบริการรถสูบ

สิ่งปฏิกูลในราคาถูก

เพ่ือลดคาใชจายใน

ครอบครัว 

 สูบสิ่งปฏิกูลในเขต ตําบล

หนองแดง 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - รถสูบสิ่ง

ปฏิกูลในเขต 

ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง

ไดรับบริการรถสูบ

สิ่งปฏิกูลในราคา

ถูกเพ่ือลด

คาใชจายใน

ครอบครัว 

สํานักปลดั

๑๘. ขุดบอท้ิงขยะของ

หมูบานวังหินหมูท่ี ๖ 

เพ่ือรองรับขยะมลู

ฝอยจากครัวเรือนท่ี

เพ่ิมข้ึน 

จํานวน ๑ แหง - ๒๐๐,๐๐๐ - - - บอท้ิงขยะ ประชาชนมีบอท้ิง

ขยะประจาํ

หมูบานท่ีถูกตอง 

สํานักปลดั

๑๗๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. ถมสระนํ้าสาธารณะครึ่ง

สระทางทิศตะวันตก 

(ดานอบต.)เพ่ือกอสราง

สนามกีฬา 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กาย 

ขนาดพ้ืนท่ี ๔,๘๐๐ ตาราง

เมตร  

- - ๗๕๐,๐๐๐ - - สถานท่ีออก

กําลังกาย 

ประชาชนใน

ตําบลหนองแดงมี

สุขภาพท่ีดีและ

แข็งแรง 

สํานักปลดั

๒๐. โครงการจดัระบบ

การแพทยฉุกเฉินประจํา

ตําบล 

เพ่ือใหประชาชนใน

เขตตําบลหนองแดง

ไดเขาถึงการบริการ

ทางการแพทยและ

สาธารณะสุขเทา

เทียมกัน 

 ในเขตตําบลหนองแดงและ

ตําบลใกลเคียง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ชุดปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง

ไดเขาถึงการ

บริการทาง

การแพทยและ

สาธารณะสุข

อยางทาเทียม 

สํานักปลดั

๒๑. โครงการปอนกันและ

แกไขปญหาโรคขาดสาร

ไอโอดีนอยางเขมแข็ง

และยั่งยืน 

เพ่ือลดอัตราการ

เกิดสถานการณขาด

สารไอโอดีน 

จํานวน ๑๐ หมูบาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกลือไอโอดีน ลดอัตราการเกิด

สถานการณขาด

สารไอโอดีน 

สํานักปลดั

๑๗๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. สํารวจจาํนวนสัตวและ

ข้ึนทะเบียนสตัวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบาฯ 

เพ่ือปองกันและ

แกไขโรคพิษสุนัขบา 

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

ไดรับวัคซีน 

สามารถปองกัน

และแกไขโรคพิษ

สุนัขบา 

สํานักปลดั

๒๓. อุดหนุนสาธารณสุขมลู

ฐานหมูบาน 

เพ่ืออุดหนุน

สาธารณสุขมูลฐาน

หมูบาน 

 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน

หมูบาน จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สาธารณสุขมูล

ฐานหมูบาน 

อุดหนุน

สาธารณสุขมูล

ฐานหมูบาน 

สํานักปลดั

๒๔. อุดหนุนกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน 

เพ่ืออุดหนุนกองทุน

ระบบหลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

อุดหนุนกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพระดบั

ทองถ่ิน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองทุนระบบ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

อุดหนุนกองทุน

ระบบ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

สํานักปลดั

๑๗๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕. ปรับปรุงอาคารแพทย

แผนไทยและชมรม

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือปองกันและ

แกไขโรคพิษสุนัขบา 

 ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - อาคารแพทย

แผนไทยและ

ชมรมผูสูงอายุ  

ประชาชนมี

อาคารแพทยแผน

ไทยท่ีแข็งแรง

และไดมาตรฐาน 

สํานักปลดั

๒๖. สนับสนุนการใชนํ้าปลา

แทเสริมไอโอดีนและธาตุ

เหล็กในสถานศึกษาและ

ศูนยพัฒนาเด็กฯ 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีน

ไดรับสารไอโอดีน

และธาตเุหล็กให

เพียงพอตอความ

ตองการ 

 ศูนยพัฒนาเด็กฯ  ๔ ศูนย 

และสถานศึกษา ๔ แหง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นํ้าปลาแท

เสรมิไอโอดีน

และธาตเุหล็ก 

เด็กนักเรยีนไดรับ

สารไอโอดีนและ

ธาตุเหล็กให

เพียงพอตอความ

ตองการ 

สํานักปลดั

๒๗. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตาม

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุนสําหรับ

การดําเนินงานตาม

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 

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

พระราชดําร ิ

อุดหนุนสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

สํานักปลดั

๑๗๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๘. รณรงคปองกันควบคุม

โรคตดิตอ โรคอุบัติใหม 

โรคอุบัติซ้าํในชุมชน 

๑.เพ่ือปองกันและความคุมการ

ระบาดของโรคติดตอ ๒.เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

๓.เพ่ือสรางความเขมแข็งและมี

สวนรวมในการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอในชุมชน ๔.

เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู

เก่ียวกับการปองกันโรคและ

ควบคุมโรคติดตอ 

ประชาชนตําบล

หนองแดง ท้ัง ๑๐ 

ตําบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การแพรระบาด

ของโรคติดตอ 

๑.เพ่ือปองกันและความคุม

การระบาดของโรคติดตอ 

๒.เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพอนามัยท่ีดี ๓.เพ่ือ

สรางความเขมแข็งและมี

สวนรวมในการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอในชุมชน 

๔.เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความรูเก่ียวกับการปองกัน

โรคและควบคุมโรคติดตอ 

สํานักปลดั

๒๙. กอสรางสนามกีฬาเด็ก

และเยาวชนตําบลหนอง

แดง หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชน เด็กและเยาชน

ตําบลหนองแดงมสีถานท่ีออก

กําลังกาย 

สนามกีฬาใน

ตําบลหนองแดง 

๗๕๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ - สนามกีฬา ประชาชน เด็กละเยาวชน

ในตําบลหนองแดงมี

สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 

สํานักปลดั

๑๗๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. จัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนได

แสดงออกถึง

ความคิดรเิริม่

สรางสรรค 

เด็กและเยาวชนในเขตตําบล

หนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งานวันเด็ก เด็กมสีุขภาพจิตท่ีดี

ข้ึนและตระหนักถึง

ความสําคญัของวัน

เด็กแหงชาต ิ

สํานักปลดั

๒. กอสราง-ปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในเขต

ตําบลหนองแดง 

เพ่ือใหศูนยเด็กเล็ก

มีความปลอดภัย

และไดมสีถานท่ี

เหมาะสมสะอาดถูก

สุขลักษณะ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล

หนองแดง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ศูนยเด็กเล็กมีความ

ปลอดภัยมากข้ึน

และพรอมสําหรับ

เด็กเล็ก 

สํานักปลดั

๓. แขงขันกีฬาสีศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กมี

พัฒนาการท่ีดีและ

รางกายแข็งแรง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล

หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ

ท่ีดีและรางกาย

แข็งแรง 

สํานักปลดั

๑๗๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. จัดงานตาม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถ่ิน 

จัดงานตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถ่ิน เชน 

ประเพณีสงกรานต บุญบ้ัง

ไฟ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานประเพณี

ทองถ่ิน 

อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ิน 

สํานักปลดั

๕. อบรมบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอน 

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดปฏิบัติ

ธรรมและปริวาส

กรรมชวงปดภาค

เรียน 

 ประชาชนตําบลหนองแดง 

หมูท่ี๑-๑๐ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปฏิบัติธรรม

และปริวาส

กรรม 

เด็กและเยาวชนได

ปฏิบัติธรรมและ

ปริวาสกรรมชวงปด

ภาคเรยีน 

สํานักปลดั

๖. สงเสริมจรยิธรรมใหแก

เด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง 

เพ่ือสงเสริม

จริยธรรมใหแกเด็ก

และเยาวชน 

จัดฝกอบรมใหเด็กเล็กใน

ศูนย จํานวน ๔ ศูนยและ

เด็กเยาวชนจํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ยุวทูตความด ี เยาวชนมีคุณธรรม

จริยธรรมมากข้ึน 

สํานักปลดั

๑๗๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. แขงกีฬาตานยาเสพติด

(หนองแดงเกมส) 

เพ่ือเกิดความ

สามัคคีในชุมชน

และเสรมิสราง

สุขภาพ 

จัดแขงขันกีฬาในระดับ

ตําบล ๑๐ หมูบาน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ การแขงกีฬา เกิดความสามัคคีใน

ชุมชนและ

ประชาชนหันมาเลน

กีฬามากข้ึน 

สํานักปลดั

๘. จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณสาํหรับเลน

กีฬา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหแก

หมูบาน ๑๐ หมูบาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วัสดุอุปกรณ

กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง

และหันมาเลนกีฬา

มากข้ึน 

สํานักปลดั

๙. สงเสริมสุขภาพโดยการ

เตนแอโรบิคแดนซ 

เพ่ือเปนการสราง

เสรมิสุขภาพใหกับ

ประชาชน 

จัดกิจกรรมการออกกําลัง

กายของประชาชน เชน การ

เตนแอโรบิค 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การเตน         

แอโรบิค 

ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั

๑๗๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. หนูนอยฟนสวยและ

สุขภาพด ี

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนในเขตตําบล

หนองแดงมีฟนสวย

สุขภาพท่ีด ี

เด็กและเยาวชนในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กและ

เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน

เขตตําบลหนองแดง

มีฟนสวยสุขภาพท่ีด ี

สํานักปลดั

๑๑. รอบรั้วขอบชิด เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมรีั้วท่ีไดมาตรฐาน

และปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รั้วท่ีได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีรั้วท่ีไดมาตรฐาน

และเด็กมีความ

ปลอดภัย 

สํานักปลดั

๑๒. โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคการบริหารสวน

ตําบล หนองแดง 

๑.เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศนพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคการบริหาร

สวนตําบล ๒. เพ่ือให

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนา

อยู มีสภาพแวดลอมท่ี

ดี 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 

อบต.หนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ 

เด็กไดรับ

บรรยากาศท่ีดี

ในการเรียน 

ศพด. มีสิ่งแวดลอม

ท่ีดีและเสรมิสราง 

บรรยากาศในการ

เรียนการสอน 

สํานักปลดั

๑๗๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. หองสมุดชุมชนรักการ

อาน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนรักการอาน 

      ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมีนิสัยท่ี

รักการอาน 

สํานักปลดั

๑๔. สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คา

จัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสนับสนุน

คาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา

ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

ตําบลหนองแดง 

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

ไดรับคาใชจายใน

การบริหาร

สถานศึกษา 

สํานักปลดั

๑๕. สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คา

หนังสือเรียนฯ) 

เพ่ือสนับสนุน

คาใชจายในการ

บริหาร สถานศึกษา

ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

ตําบลหนองแดง 

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

ไดรับคาใชจายใน

การบริหาร

สถานศึกษา 

สํานักปลดั

๑๗๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖. สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน) 

เพ่ือสนับสนุน

คาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา

ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต 

อบต.หนองแดง 

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

ไดรับคาใชจายใน

การบริหาร

สถานศึกษา 

สํานักปลดั

๑๗. คาจัดการเรียนการสอน

ของ ศพด. 

เพ่ือสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอน

ของ ศพด. 

ศพด.๔ แหง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนสื่อท่ี

จัดการเรียนการ

สอน 

นักเรียนมีทักษะ

และความรูเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั

๑๘. สนับสนุนอาหารเสริม

นมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑.เพ่ือใหเด็กมี

โภชนาการท่ีครบถวน

๒.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ 

๕ ครั้ง ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ อาหารเสริมนม ๑.เด็กมีสุขภาพท่ี

แข็งแรง           

๒.เด็กไดรับ

สารอาหารครบถวน 

สํานักปลดั

๑๘๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. อุดหนุนคาอาหาร

กลางวันโรงเรยีนในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑.เพ่ือใหเด็กมี

โภชนาการท่ีครบถวน๒.

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ 

       ๔ ครั้ง ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ อาหารกลางวัน ๑.เด็กมีสุขภาพท่ี

แข็งแรง           

๒.เด็กไดรับ

สารอาหารครบถวน 

สํานักปลดั

๒๐. โครงการปฏิบัติธรรม

วันสาํคัญทางพุทธ

ศาสนา 

เพอืใหประชาชนได

ปฏิบัติธรรมในวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา 

 ประชาชนในเขตตําบล

หนองแดง ทั้ง ๑๐ 

หมูบาน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความสาํคัญทาง

พุทธศาสนา 

ประชาชาชนได 
ปฏิบัติธรรมในวันสํา 
คัญทางพทธศาสนา 

สํานักปลดั

๒๑. โครงการสนับสนุน

คาใชจายสถานศึกษา(คา

หนังสือเรียน,คาอุปกรณ

การเรยีน,คาเครื่องแบบ

นักเรียน,คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

๑.เพ่ือสนับสนุน

คาใชจายสถานศึกษา 

(คาหนังสือเรียน,คา

อุปกรณการเรียน,คา

เครื่องแบบนักเรยีน,คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

๒.เพ่ือลดภาระคาใชจาย

ใหกับผูปกครอง 

เด็กนักเรยีนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลหนอง

แดง จํานวน ๔ แหง 

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

๑๐๐ ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการ

สนับสนุนดาน

การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน

อุปกรณการเรียน

เครื่องแบบ นักเรียน 

และไดทํากิจกรรมท่ี

สงเสริมพัฒนาการท่ี

ดีข้ึน 

สํานักปลดั

๑๘๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. กอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บาน

หนองแดง หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียนอยาสง

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน 

หมูหนองแดง หมูท่ี ๑ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - อาคารท่ีได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียน

อยางปลอดภัย 

สํานักปลดั

๒๓. กอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บานเกา

ใหญ หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียนอยาสง

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน 

หมูหนองแดง หมูท่ี ๔ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - อาคารท่ีได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียน

อยางปลอดภัย 

สํานักปลดั

๒๔. กอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บานเกา

ใหญ หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียนอยาสง

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน 

หมูหนองแดง หมูท่ี ๖ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - อาคารท่ีได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียน

อยางปลอดภัย 

สํานักปลดั

๒๕. กอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บาน 

หนองแต หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียนอยาสง

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน 

หมูหนองแดง หมูท่ี ๙ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - อาคารท่ีได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดเรียน

อยางปลอดภัย 

สํานักปลดั

๑๘๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการโรงเรยีนผูสูงอาย ุ สรางความสามัคคี

ใหความสําคญักับ

ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุตาํบลหนองแดง - - ๒๕๐,๐๐๐ - - จํานวนผูสูงอายุท่ี

เขารวมโครงการ

ผูสูงอายุมีความ

สามัคครีักชุมชน

สํานักปลดั

๒. อุดหนุนกลุมอาชีพตําบล

หนองแดง

เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนกลุมอาชีพ

ในตําบลหนองแดง

กลุมอาชีพในตําบลหนอง

แดง

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กลุมอาชีพใน

ตําบลหนองแดง

สงเสริมสนับสนุน

กลุมอาชีพใน

ตําบลหนองแดง

สํานักปลดั

๓. อุดหนุนกองทุนผูสูงอายุ

ตําบลหนองแดง 

เพ่ือสนับสนุน

กองทุนผูพิการ/

สูงอายุ 

กองทุนผูสูงอายุ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุท่ี

เขารวมกองทุน 

ผูสูงอายุมีกองทุน

สวัสดิเ์พ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั

๔. โครงการปองกันและ

แกไขปญหาความรุนแรง

ตอเด็กสตรีและบุคคล

ภายใน 

๑.เพ่ือลดความ

รุนแรงในครอบครัว 

๒.สรางความ

สามัคค ี

ครอบครัวในเขตตําบลหนอง

แดง 

๒๐,๐๐๐ - - - - รอยละ ๒๐ ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรุนแรง

ลดลง 

ครอบครัวมีความ

สามัคคเีพ่ิมข้ึนละ

มีความสุข 

สํานักปลดั

๑๘๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. กอสราง/ปรับปรุง/

ซอมแซมท่ีอยูอาศัยตาม 

“โครงการบานทองถ่ิน

ประชารัฐรวมใจเทิดไท

องคราชัน ราชินี” 

เพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนท่ียากจนให

ไดมีท่ีอยูอาศยัท่ีมั่นคง

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

ครอบครัวยากจนในเขต

พ้ืนท่ี อบต.หนองแดง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุในตําบลมี

สุขภาพจิตดีข้ึน

สํานักปลดั

๖. สงเคราะหเบ้ียยังชีพผู

พิการ

เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพใหผูพิการ

จัดสรรเบ้ียยังชีพใหผู

พิการ หมูท่ี ๑ - ๑๐

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ผูพิการ ผูพิการมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลดั

๗. สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูติด

เช้ือเอดส 

เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพใหผูติดเช้ือเอดส 

จัดสรรเบ้ียยังชีพใหผูติด

เช้ือเอดส หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูติดเช้ือเอดส ผูติดเช้ือเอดสมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั

๘. สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพใหผูสูงอายุ 

จัดสรรเบ้ียยังชีพให

ผูสูงอายุ หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั

๙. ปรับปรุง- ซอมแซมบานผู

ยากไร 

เพ่ือซอมแซมท่ีอยู

อาศัยใหมีสภาพท่ี

มั่นคง 

จัดหาวัสดุอุปกรณใน

การซอมแซมบานให 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูยากไร ผูยากไรมีบานอยู

อาศัยในสภาพท่ี

มั่นคงแข็งแรงข้ึน 

สํานักปลดั

๑๘๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. กอสรางบานทองถ่ินไทย

เทิดไทองคราชันย 

เพ่ือใหผูยากไรมีท่ีอยู

อาศัย

ผูยากไรในตําบลหนองแดง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บานทองถ่ิน

ไทย

ผูยากไรมีท่ีอยูอาศัย

ถาวร

สํานักปลดั

๑๑. ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ/คน

พิการ/ผูดอยโอกาสตําบล

หนองแดง

โครงการตรวจสุขภาพ

ผูสูงอาย/ุคนพิการ/

ผูดอยโอกาส

คาใชจายตรวจสุขภาพ

ผูสูงอาย/ุผูพิการ/

ผูดอยโอกาส หมูท่ี ๑ - ๑๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูสูงอาย/ุผู

พิการ/

ผูดอยโอกาส

ผูสูงอาย/ุคนพิการ/

ผูดอยโอกาส/มีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน

สํานักปลดั

๑๒. สงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาชีวิตผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูติดเช้ือเอดส 

เพ่ือสงสรมิสุขภาพ

และพัฒนาชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูตดิ

เช้ือเอดส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูตดิเช้ือ

เอดส 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูติดเช้ือ

เอดส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผู

ติดเช้ือเอดสมสีุข 

ภาพท่ีดีและมีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั

๑๓. ฝกอบรมการจัดเก็บและ

บันทึกขอมูล จปฐ. 

เพ่ือใหความรูแกผู

จัดเก็บและบันทึก

ขอมูล จปฐ. 

ฝกอบรมการจัดเก็บและ

บันทึกขอมูล จปฐ. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การจัดเก็บและ

บันทึกขอมูล 

จปฐ. 

มีขอมูลในการ

พัฒนา อบต.หนอง

แดง 

สํานักปลดั

๑๔. จัดซื้อผาหมกันหนาว เพ่ือแกปญหาภัยหนาว จัดซื้อผาหมกันหนาว ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผาหมกันหนาว ประชาชนมีผาหมไว

หมเพ่ือคลายหนาว 

สํานักปลดั

๑๘๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. สงเสริมและพัฒนาสตรี

และครอบครัวตําบล

หนองแดง 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบทบาทของ

สตรีและครอบครัว ต.

หนองแดง

กลุมสตรตีําบลหนอง

แดง หมูท่ี ๑ - ๑๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บทบาทสตรี

และครอบครัว

สตรีและครอบครัว 

ต.หนองแดงมีความ

เขมแข็งมากยิ่งข้ึน

สํานักปลดั

๑๖. สนับสนุนการจัดกิจกรรม

วันสตรสีากล

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบทบาทของ

สตรี

กลุมสตรีในเขตตําบล

หนองแดง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมสตรี สตรตีําบลหนอง

แดงไดรบัการ

พัฒนาและมี

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

สํานักปลดั

๑๗. อบรมและพัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรีตําบล

หนองแดง 

เพ่ือใหกลุมสตรตีําบล

หนองแดงไดรับการ

พัฒนามีศักยภาพใหดี

ยิ่งข้ึน 

กลุมสตรตีําบลหนอง

แดง หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุมสตรตีําบล

หนองแดง 

กลุมสตรตีําบล

หนองแดงไดรับการ

พัฒนามีศักยภาพให

ดียิ่งข้ึน 

สํานักปลดั

๑๘. แกไขปญหาความยากจน เพ่ือใหประชาชนไดมี

อาชีพเพ่ิมรายรับและลด

รายจาย 

ประชาชนในเขตตําบล

หนองแดง 

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

อาชีพ การ

อบรมอาชีพ 

ประชาชนไดมีอาชีพ

เพ่ิมรายรับลด

รายจาย 

สํานักปลดั

๑๘๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. นําพาคนพิการเขา

รวมงานคนพิการสากล

ประจําป 

เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

บทบาทผูพิการ

คนพิการตําบลหนองแดง 

หมูท่ี ๑ - ๑๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คนพิการ คนพิการตําบล

หนองแดงไดรับการ

พัฒนาและศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดั

๒๐. สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนชรา คน

พิการ ผูดอยโอกาสและ

สตรี

เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คนชรา คนพิการ 

ผูดอยโอกาสและสตรี

คนชรา คนพิการ 

ผูดอยโอกาสและสตรี ใน

ตําบลหนองแดง

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

พิการ 

ผูดอยโอกาส

และสตรี

สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนชรา 

คนพิการ ผูดอย 

โอกาสและสตรี

สํานักปลดั

๒๑. โครงการฝกอบรมการ

จัดทําแผนชุชนตําบล

หนองแดง 

เพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินและสรางความ

เขาใจอันดีระหวาง 

อบต.กับประชาชน 

๕ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ินและสราง

ความเขาใจอันดี

ระหวาง อบต.กับ

ประชาชน 

สํานักปลดั

๑๘๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. บานนาอยู/หมูบานนา

มอง/ชุมชนเขมแข็ง 

เพ่ือใหประชาชนมี

หมูบานสะอาดนาอยูนา

มองละชุมชนเขมแข็ง

๕ ครั้ง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ชุมชน/หมูบาน ประชาชนมีหมูบาน

สะอาดนาอยูนามอง

ละชุมชนเขมแข็ง

สํานักปลดั

๒๓. สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาสและ

สตรี

เพ่ือสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสและสตรไีด

มีอาชีพและสรางรายได

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสและสตรี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผู

พิการ 

ผูดอยโอกาส

และสตรี

สงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสและ

สตรไีดมีอาชีพและ

สรางรายได

สํานักปลดั

๒๔. อุดหนุนกลุมอาชีพตําบล

หนองแดง 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนกลุมอาชีพใน

ตําบลหนองแดง 

กลุมอาชีพตําบลหนอง

แดง 

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

ตําบลหนอง

แดง 

สงเสริมและ

สนับสนุนกลุมอาชีพ

ในตําบลหนองแดง 

สํานักปลดั

๒๕. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลหนองแดง 

อุดหนุนโครงการออมวัน

ละบาทของ อบต หนอง

แดง 

สนับสนุนเงินตั้งกองทุน 

หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กองทุน

สวัสดิการชุมชน 

ประชาชนมีทุนใน

การบิหาร 

สํานักปลดั

๑๘๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมสตรตีําบลหนองแดง 

เพ่ือเปนการบูรณาการ

งานพัฒนาองคกรสตรี

ใหดําเนินการตาม

ภารกิจและกิจกรรมได 

กลุมสตรีในตําบลหนอง

แดง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุมสตรี การบูรณาการงาน

พัฒนาองคกรสตรีให

ดําเนินการตามภาร 

กิจและกิจกรรมได

สํานักปลดั

๒๗. สงเสริมกิจกรรมของสภา

เด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลหนองแดง

สภาเด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กและ

เยาวชนตําบล

หนองแดง

เด็กและเยาวชนได

กลาแสดงออก

สํานักปลดั

๒๘.. สนับสนุนชมรมผูสูงอาย ุ เพ่ือมีสวนรวมในการ

จักกิจกรรมใหผูสูงอายุ

ในตําบลมีกําลังใจใน

การดําเนินชีวิต 

๕ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กิจกรรม

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบลมี

สุขภาพจิตดีข้ึน 

สํานักปลดั

๒๙. สงเสริมกิจกรรมของสภา

เด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลหนองแดง 

สภาเด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กและ

เยาวชนตําบล

หนองแดง 

เด็กและเยาวชนได

กลาแสดงออก 

สํานักปลดั

๑๘๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. จัดซื้อกลองวงจรปด เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

การใช

ชีวิตประจําวัน

ภายในเขตตําบลหนองแดง 

๑๐ หมูบาน

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

ใชชีวิตประจําวัน

สํานักปลดั

๒. จัดซื้อรถนํ้าอเนกประสงค เพ่ือใหประชาชน

ไดรับการบรรเทา

ทุกขและแกไขการ

เกิดอัคคีภัย

รถนํ้าอเนกประสงค จํานวน 

๑ คัน

- - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ - รถนํ้า

อเนกประสงค

ประชาชนไดรับ

การบรรเทาทุกข

และแกไขการเกิด

อัคคีภัย

สํานักปลดั

๓. จัดฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร.) 

เพ่ือให อปพร.มี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากข้ึน 

จัดฝกอบรมสมาชิก อปพร. 

อบต.หนองแดง ๑๐ หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อปพร. อปพร.มี

ประสิทธิภาพใน

การทํางานเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั

๔. หน่ึงตําบลหน่ึงกูภัย อบต.

หนองแดง 

เพ่ือฝกอบรม

หนวยกูภัยตําบล

หนองแดง 

จัดฝกอบรมหนวยกูภยัตําบล

หนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หนวยกูภัย

ตําบลหนอง

แดง 

ชวยเหลือเบ้ีองตน

กอนนําสง

โรงพยาบาล 

สํานักปลดั

๑๙๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. จัดกิจกรรมวันสถาปนา

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.)

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน

สถาปนาอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)

สมาชิก อปพร. อบต.

หนองแดง ๑๐ หมูบาน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อปพร. จัดกิจกรรมวันสถาปนา

อาสา สมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.)

สํานักปลดั

๖. ปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลป

ใหม และสงกรานต

เพ่ือปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม 

และสงกรานต

สมาชิก อปพร. อบต.

หนองแดงประจําจดุตรวจ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อุบัติเหตุบน

ทองถนน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลดั

๗. ฝกอบรมหลักสตูรจดัตั้ง

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร.) 

เพ่ือ (อปพร.)มีความรู

เพ่ิมข้ึนและทันตอ

เหตุการณ 

ฝกทบทวน จัดตั้ง อปพร.

ในเขต อบต.หนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อปพร. อปพร.มีความรูความ 

สามารถและความ

ชํานาญมากข้ึน 

สํานักปลดั

(งานปองกัน) 

๘. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ

เครื่องใชศูนย อปพร. 

เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องใชศูนย อปพร. 

ใหเพียงพอกับภารกิจ 

๓ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ วัสดุเครื่องใช

ศูนย อปพร. 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

สํานักปลดั

(งานปองกัน) 

๑๙๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. ฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหนาท่ี

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ฝกอบรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั เชน 

งานดับเพลิง งานภัยภิบัติ ฯ 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน

เจาหนาท่ีมีทักษะ

ความชํานาญใน

การปฏิบัติงาน

สํานักปลดั

(งานปองกัน)

๑๙๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สงเสริมกิจกรรมของ

สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลหนองแดง

เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมของสภาเด็ก

และเยาวชนตําบล

หนองแดง

สภาเด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กและ

เยาวชนตําบล

หนองแดง.

เด็กและเยาวชน

กลาแสดงออก

สํานักปลดั

๒. ฝกอบรมลูกเสือ

ชาวบานตําบลหนอง

แดง

เพ่ือเปนการปองกัน

และเทิดทูนสถาบัน

สําคัญของชาติ

ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน

ตําบลหนองแดง จํานวน 

๒๐๐ คน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกเสือชาวบาน ปองกันและ

เทิดทูนสถาบัน

สําคัญของชาติ

สํานักปลดั

๓. ปกปองสถาบันสําคญั

ของชาติและการสราง

ความปรองดอง

สมานฉันท 

เพ่ือปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติและ

การสรางความ

ปรองดองสมานฉันท 

จัดกิจกรรมปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติสรางความ

ปรองดองสมานฉันท 

- - ๓๐,๐๐๐ - - ความปรองดอง

สมานฉันท 

ปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ

และการสราง

ความปรองดอง

สมานฉันท 

สํานักปลดั

๑๙๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. จัดตั้งตูยามตํารวจสาย

ตรวจในตําบลหนองแดง

เพ่ือใหความ

ชวยเหลือและรักษา

ความปลอดภัย

ใหกับประชาชนใน

เขตตําบลหนอง

แดง

๑ ครั้ง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - ตูยาม ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง

ไดรับความ

ชวยเหลือและ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลดั

(งานปองกัน)

๕. สงเคราะหและชวยเหลือ

ผูประสบภยั

เพ่ือชวยเหลือความ

เดือดรอนของ

ประชาชน

สงเคราะหและชวยเหลือ

ผูประสบภยั เชน วาตภัย 

อัคคีภัยฯลฯ หมูท่ี ๑ - ๑๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูประสบภยั บรรเทาความ

เดือดรอนไดใน

ระดับหน่ึง

สํานักปลดั

๖. อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ืออุดหนุน

โครงการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติดจังหวัด

มหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ โครงการ

ปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติด 

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ

จังหวัด

มหาสารคาม 

สํานักปลดั

๑๙๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพตดิ

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดรวมกัน

ตอตานยาเสพตดิ

เด็กนักเรยีนและเยาวชน ต.

หนองแดง ๑๐ หมูบาน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การแพรระบาด

ยาเสพตดิลดลง

การแพรระบาด

ยาเสพตดิลดลง

สํานักปลดั

๘. อุดหนุนโครงการสงเสริม

และสนับสนุนการปองกัน

และรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของ

ผูใชรถใชถนนจากปญหา

เมาแลวขับ

เพ่ืออุดหนุน

โครงการสงเสริมฯ

ใหแกจังหวัด

มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความปลอดภัย

ของผูใชรถใช

ถนน

ปองกันและ

รักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ของประชาชน

สํานักปลดั

๑๙๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ตรวจสอบ (รังวัด) ท่ี

สาธารณะประโยชนใน

เขตตําบลหนอแดง

เพ่ือใชตรวจสอบท่ี

สาธารณะ

ประโยชน

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน

ท้ังหมดในเขตตําบลหนอง

แดง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ท่ีสาธารณะ

ประโยชน

ทราบแนวเขต

พ้ืนท่ีสาธรณะ

ชัดเจนยิ่งข้ึน

สํานักปลดั

๑๙๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์

รักษพ้ืนท่ีสีเขียว (โดยการ

ปลูกตนไม/ปา)

เพ่ือปลูกตนไมภายใน

ชุมชนตามโครงการ

พระราชเสาวนียฯ

ปลูกตนไมในเขต

ตําบลหนองแดง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีตนไมใหรมเงา

และเกิดความ

รมรื่น

มีจํานวนปาไม

เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดั

๒. ตําบลหนองแดงนาอยู

หมูบานสะอาดนามอง

เพ่ือใหประชาชน

รักษาความสะอาด 

ถนนและบรเิวณรอบ

หมูบานบาน

จํานวน ๑๐ หมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บานนามอง นา

อยูอาศัย

หมูบานมีความ

สะอาดและนา

มอง

สํานักปลดั

๓. กอสรางท่ีสาธารณะ

ประโยชนเพ่ือเปนการ

พักผอนหยอนใจ 

เพ่ือใหประชาชนมีท่ี

พักผอนยอนใจ 

จํานวน ๕ แหง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ท่ีสาธารณะ

ประโยชน 

ประชาชนมีท่ี

พักผอนหยอน

ใจ 

สํานักปลดั

๔. คลองสวยนํ้าใส เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง ดูแล

แหลงนํ้าลําคลองใน

หมูบาน ใหสะอาด

สวยงาม 

หมู ๑ - ๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปญหามลพิษ

ลดลงรอยละ 

๘๐ 

ประชาชนใน

เขตตําบลหนอง

แดง ดูแลแหลง

นํ้าลําคลองใน

หมูบาน ให

สะอาดสวยงาม 

สํานักปลดั

๑๙๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต

ตําบลหนองแดง

เพ่ือใหประชาชนมีท่ี

พักผอนหยอนใจและ

เกิดความสวยงาม

หมูท่ี ๑ - ๑๐ - - 

๕๐๐,๐๐๐ 

- - มีสถานท่ี

พักผอนหยอน

ใจเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีท่ี

พักผอน หยอน

ใจ

สํานักปลดั

๖. จัดซื้อถังขยะมลูฝอย

ประจําครัวเรือน

เพ่ือรองรับขยะมลู

ฝอยจากครัวเรือนท่ี

เพ่ิมข้ึน

จัดซื้อถังขยะให

ครัวเรือน จํานวน 

๑๐ หมูบาน

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ถังขยะ มีถังขยะรองรับ

ขยะมูลฝอยท่ี

เพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลดั

๗. สงเสริมการผลติปุย

อัดเม็ด 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปุยอัดเมด็ ประชาชนมี

อาชีพและ

รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั

๘. กอสรางเตาเผาขยะ

ประจําหมูบาน 

เพ่ือกําจัดขยะ กอสรางเตาเผา

ขยะประจาํ

หมูบาน 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - เตาเผาขยะ กําจัดขยะท่ีมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึน

และปองกัน

โรคตดิตอ 

สํานักปลดั

๑๙๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. จัดซื้อรถขนขยะ เพ่ือบรรทุกขยะไปท้ิง

และกําจดัท่ีเตาเผา

ขยะ

จัดซื้อรถขยะ

ขนาดเล็ก จํานวน 

๑ คัน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - รถขนขยะ บรรทุกขยะมูล

ฝอยไปท้ิงได

ปริมาณมาก

สํานักปลดั

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

สํานักปลดั

๑๑. กําจัดวัชพืชในหนองนํ้า

สาธารณะ 

เพ่ือกําจัดวัชพืชใน

หนองนํ้าสาธารณะ 

หนองนํ้า

สาธารณะในเขต

พ้ืนท่ี อปท. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หนองนํ้าท่ีนํ้า

สะอาด 

มีนํ้าสะอาดใช สํานักปลดั

๑๒. โครงการปลูกตนไมเฉลิม

พระเกียรต ิ

เพ่ือจัดซื้อพันธุกลาไม ปลูกในท่ี

สาธารณะท่ีหัวไร

ปลายนาเพ่ือสราง

พ้ืนท่ีสีเขียวใน

พ้ืนท่ี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พันธุไม มีพันธุไมในการ

ปลูกปา 

สํานักปลดั

๑๙๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. โครงกาจัดหาท่ี

กําจัดขยะประจํา

หมูบาน หมูท่ี ๑-

๑๐

เพ่ือการจัดการกําจัดขยะ

อยางเปนระบบ

การกําจัดขยะ

อยางเปนระบบ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ท่ีกําจัดขยะ มีท่ีกําจัดขยะ สํานักปลดั

๑๔. ปรับปรุงระบบนํ้า

เสียภายในหมูบาน 

หมูท่ี ๔ 

เพ่ือการจัดการกําจัดนํ้าเสยี

อยางเปนระบบ

จัดการกําจดันํ้า

เสียอยางเปน

ระบบ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ท่ีกําจัดนํ้าเสยี มีท่ีกําจัดนํ้าเสีย สํานักปลดั

๑๕. โครงการปลูกหญา

แฝกตาม

พระราชดําร ิ

เพ่ือปองกันการพังทลาย

หนองนํ้า คู คลอง 

เขตพ้ืนท่ีตําบล

หนองแดง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หนองนํ้า คู

คลอง 

ปองกันการพังทลาย

หนองนํ้า คู คลอง 

สํานักปลดั

๑๖. อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

อนุรักษพันธุกรรม

พืช 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พันธุกรรมพืช อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราช 

ดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สํานักปลดั

๒๐๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒ 

      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตร และอาหารคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 

  ๔.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. จัดตั้งตลาดนัดรานคา

ชุมชนตําบลหนองแดง

เพ่ือใหประชาชนใน

ตําบลหนองแดง มี

สินคาอุปโภคบริโภค 

มากข้ึน 

จํานวน  ๑  ราน ๓๐๐,๐๐๐ - - - ตลาดนัด

รานคาชุมชน 

เพ่ิมข้ึน

ประชาชนใน

ตําบลมสีินคา

อุปโภคบรโิภค

มากข้ึน

สํานักปลดั

๒. สงเสริมและฝกอบรมกลุม

อาชีพใน ต.หนองแดง

เพ่ือเปนการเพ่ิมพูน

ความรูใหแกประชาชน

ในประกอบ อาชีพตางๆ

จัดฝกอบรม

อบรมกลุมอาชีพ

ตาง ๆ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมอาชีพได 

รับการ

ฝกอบรม

กลุมอาชีพมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั

๓. สงเสริมกลุมอาชีพกลุมทํา
นํ้าดื่ม 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลหนองแดง มีนํ้า
อุปโภคบรโิภค ท่ีมี
ความสะอาดมากข้ึน 

จํานวน ๑ กลุม
อาชีพ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ สงเสริมกลุม
อาชีพกลุมทํา
นํ้าดื่ม 

ประชาชนใน
ตําบลหนองแดง 
มีนํ้าอุปโภค
บริโภค ท่ีมคีวาม
สะอาดมากข้ึน 

สํานักปลดั

๔. สงเสริมกลุมอาชีพกลุม

เลี้ยงไกไขและเลี้ยงปลาใน

กระชัง 

เพ่ือใหประชาชนใน

ตําบลหนองแดงสราง

อาชีพสรางรายไดใน

ครัวเรือน 

กลุมเลี้ยงไกไข
และเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

- - ๕๐,๐๐๐ - สงเสริมกลุม

อาชีพกลุม

เลี้ยงไกไขและ

เลี้ยงปลาใน

กระชัง 

ประชาชนใน

ตําบลหนองแดง

มีอาชีพมีรายได

ในครัวเรือน 

สํานักปลดั

๒๐๑

- 

- 

- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตร และอาหารคุณภาพ  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมอาชีพเพาะเหด็ 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมเพาะเห็ด ประชาชนมีอาชีพ

และมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๖. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมอาชีพแปรรูปอาหาร

และผลิตภัณฑทางการ

เกษตร 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

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

ผลิตภณัฑการ

แปรรูป 

ประชาชนมีอาชีพ

และมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๗. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมอาชีพตัดเย็บ 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

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

และมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

๘. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมเกษตรผสมผสาน 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

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

ผสมผสาน 

ประชาชนมีอาชีพ

และมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 

 
 

๒๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตร และอาหารคณุภาพ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
        ๔.๒  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจดัซื้อพันธุ

ปลา 

เพ่ือจัดซื้อพันธุปลา จัดซื้อพันธปลา

แจกจายใหเกษตร 

กรในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลหนองแดง 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลูกปลา/พันธุ

ปลา 

มีพันธปลาแจกจายให

ประชาชน 

สํานักปลดั 

๒. จัดหาท่ีดินทํากิน

เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนผูท่ีไมมีทีดิน

ทํากิน มีท่ีทํากินเพ่ือสราง

อาชีพและมีรายได 

จํานวน ๑๐    

หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ท่ีดิน ประชาชนมีท่ีดินทํากินมี

อาชีพและมีรายได 

สํานักปลดั 

๓. จัดสรางอาคารหน่ึง

ตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนสราง

อาชีพมีรายไดและมีท่ีจํา 

หนายผลิตภณัฑภาย ในตําบล 

๑ ครั้ง - - ๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - อาคาร

จําหนาย

ผลิตภณัฑ 

สงเสริมใหประชาชนสราง

อาชีพมีรายไดและมีท่ีจํา 

หนายผลิตภณัฑภายในตําบล 

สํานักปลดั 

๔. สงเสริมกลุมทอผา

ไหม 

เพ่ือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ/

การตลาด 

จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณกลุมทอ

ผาไหม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุมเลี้ยงไหม ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี

ข้ึน 

สํานักปลดั 

๕. สงเสริมการผลติปุย

อัดเม็ด 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและสราง

รายไดใหแกประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปุยอัดเมด็ ประชาชนมีอาชีพและมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

    
 

๒๐๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตร และอาหารคุณภาพ  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖. สงเสริมการปลูกปอ

เทือง 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ปรับปรุงบํารุงดินกอนฤดู 

ทํานา เพ่ิมธาตุอาหารในดิน 

ภายในตําบลหนอง

แดงและบรเิวณ

ใกลเคียง 

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

ปอเทือง 

ท่ีปลูก/ไร 

ประชาชนไดรับการสงเสริมปรับ 

ปรุงบํารุงดินกอนฤดูทํานา เพ่ิมธาตุ

อาหารในดินและเพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

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 

สํานักปลดั 

๘. สงเสริมและ

สนับสนุนการผลิต

ปุยอินทรียชีวภาพ 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมี

การผลิตปุยในชุมชนใชใน

การเกษตร 

กลุมเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีตําบลหนอง

แดง 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปุย

อินทรีย 

เกษตรกรมีการผลติปุยในชุมชนใช

ในการเกษตร 

สํานักปลดั 

๙. สงเสริมเมล็ดพันธุ

พืชดีสําหรับ

เพาะปลูก   

เพ่ือสงเสริมอาชีพและสราง

รายไดใหแกประชาชน 

 จัดหาเมล็ดพันธุพืช

ดีเชน พันธุขาว มัน

สําปะหลังออยฯลฯ 

ใหเกษตรกร 

จํานวน ๑๐ หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เมลด็พันธุ

พืชดี 

ประชาชนมีอาชีพและมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 

๒๐๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(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 

สํานักปลดั 

๒. ประชุมสภาสญัจร เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความโปรงใส 
และมสีวนรวม 

๕  ครั้ง ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

การจัดเวทีการ
ประชุมสภา
สัญจร 

ประชาชนไดรับ
ความโปรงใส 
และมสีวนรวม 

สํานักปลดั 

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. 

สํานักปลดั 

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 ิ
 

สํานักปลดั 

 
 
 
       

๒๐๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(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 

สํานักปลดั 

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 

สํานักปลดั 

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 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

๒๐๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. จัดทําแผนท่ีการจัดเก็บ
ภาษี 

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

๒  ครั้ง 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 

สํานักปลดั 

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 

สํานักปลดั 

 
 

๒๐๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(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 

สํานักปลดั 

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 

สํานักปลดั 

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 

สํานักปลดั 

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 

สํานักปลดั 

๑๖. อินเตอรเน็ตตําบล 
 
 

เพ่ือการเรยีนรูและ
คนหาขอมูลท่ี
รวดเร็ว 

คาบริการอินเตอรเน็ตและ
พัฒนาระบบใหมีความทันสมยั
ตลอดเวลา 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

เครื่อง
คอมพิวเตอรท่ี
มาตรฐาน 

รับรูขอมลู
ขาวสารตลอดจน
การ   ศึกษา
ขอมูลตางๆ 

สํานักปลดั 

๒๐๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. 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 

สํานักปลดั 

๑๘. 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 

สํานักปลดั 

๑๙. 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  
 

สํานักปลดั 

 

๒๐๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐. 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 

สํานักปลดั 

๒๑. อุดหนุนศูนยศิลปาชีพ
บานโคกกองโครงการ
อบรมเพ่ิมเติมทักษะ
และยกระดับฝมือใน
การทอผาไหม 

เพ่ืออุดหนุนศูนยศิลปา
ชีพบานโคกกองเพ่ือเปน
คาใช จายในโครงการ
อบรมเพ่ิมเติมทักษะ
และยกระดับฝมือใน
การทอผาไหม 

ประชาชนในเขตตําบล
หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ทักษะและ
ระดับฝมือ
ในการทอ
ผาไหม 

พัฒนาฝมือ
แรงงานและ
เพ่ิมพูนความรู
ใหแกสมชิกกลุม
โครงการฯ 

สํานักปลดั 

๒๒. ตรวจเยีย่มของ ผบช.
และเตรียมการรับเสด็จ 

เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการรับเสดจ็ฯ ของ
ผูบังคับบัญชาระดับสูง 

แสดงออกถึงความ
รวมมือรวมใจความพรอม
เพรียงความสามัคค ี

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

โครงการศูนย
ศิลปาชีพบาน
โคกกอง 

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
พระองคฯ 

สํานักปลดั 

๒๓. จัดกิจกรรมวันทองถ่ิน
ไทย (๑๘ มีนาคมของทุก
ป) 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

จัดกิจกรรมวันทองถ่ิน
ไทย 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
วันทองถ่ิน
ไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

สํานักปลดั 

 
 

๒๑๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔. จัดงานพิธีตางๆ ซึ่งเปนวัน
สําคัญของทางราชการ 

เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อําเภอนาเชือก 

อุดหนุนโครงใหแกทําการ
ปกครองอําเภอนาเชือก 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

งานรัฐพิธี 
ฯลฯ 

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีฯ 

สํานักปลดั 

๒๕. อุดหนุนโครงการเหลา
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม  

เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม  

 อุดหนุนโครงใหแกเหลา
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

โครงการ
เหลากาชาด 

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม  

สํานักปลดั 

๒๖. จัดตั้งพิพิธภัณฑศาสตร
พระราชา 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
เรียนรูโครงการ
พระราชดําร ิ

ศูนยเรียนรูโครงการ
พระราชดําร ิ

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ศูนยเรียนรู
โครงการท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง
เรียนรูโครงการ
พระราชดําร ิ

สํานักปลดั 

๒๗. กอสรางรั้ว อบต.หนอง
แดง พรอมปาย 

เพ่ือพัฒนาสภาพแวด 
ลอมใหสวยงามข้ึน 

จํานวน ๑ ครั้ง - - - ๓๐๐,๐๐๐ - รั้วท่ีมี
มาตรฐาน 

พัฒนาสภาพแวด 
ลอมใหสวยงามข้ึน 

สํานักปลดั 

๒๘. กอสรางเสาธง อบต.
หนองแดง 

เพ่ือแสดงถึงความจงรัก 
ภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

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

แสดงถึงความจงรัก 
ภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

๒๙. โครงการกอสรางอาคารท่ี
ทําการ อบต.หนองแดง
พรอมปรับภมูิทัศน 

๑.เพ่ือใชสําหรบัปฏิบัติ
ราชการ รับรองและ
ประสานการดาํเนินงาน
กับบุคลากร หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  
๒.เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการรับ
บริการสาธารณะตางๆ 

อาคารท่ีทําการ อบต.
หนองแดง ขนาด ๒ ช้ัน 
จํานวน ๑ หลัง 

๖,๐๐๐,๐๐๐ - - - - อาคารท่ีทํา
การ อบต.
หนองแดง 
ท่ีได
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

๑.สําหรับปฏิบัติ
ราชการ รับรองและ
ประสานการดาํเนินงาน
กับบุคลากร หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ  
๒.ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการรับบริการ
สาธารณะตางๆ 

 

 

๒๑๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑  ตอจากหนาบานนาย

จรรยา พิเมย ถึงบานนา

ดานหมูท่ี ๒

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕  เมตร ยาว  

๔๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๑,๐๘๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๒. เสรมิผิวจราจรแอสฟลต

ติกคอนกรีตหมูท่ี ๑ จาก

เสนขาง อบต. ถึง ๕ 

แยก 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕  เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๑,๕๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- - - ๘๓๒,๕๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. เสรมิผิวลาดยางพารา

แอสฟลตติกคอนกรีตหมู

ท่ี ๑ จากหนาวัดโพธ์ิศรี

สวาง ถึงหาแยก

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๕ เมตร ยาว 

๕๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒,๕๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๑,๓๘๗,๕๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากสวนนางจี โมค

รัตน ถึงลําหวยหิน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๔  เมตร ยาว 

๖๐๐ มตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๒,๔๐๐  ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- - - - ๑,๒๙๖,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒  จากบานนาดานถึง

บานดอนแฮดหมูท่ี ๓

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๓ เมตร ยาว  

๒๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๗๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๔๒๑,๒๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ จากหาแยกถึงบานนา

ดาน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๓  เมตร ยาว 

๑๒๔ เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๓๗๒ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๒๓๐,๘๘๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒  จากบานนายถาวร 

ภะวะพินิจถึงบานนาย

สุรศลิป สุทธิศาสตร

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๕  เมตร ยาว  

๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒๕๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๑๓๘,๗๕๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ จากสี่แยกบานนาง

สุดใจ นอกกลางลงหวย

วังขามปอม 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๓  เมตร ยาว 

๒๖๐  เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๗๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๔๒๑,๒๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒  คันคูสระใหม (ดาน

ทิศตะวันออก)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๓  เมตร ยาว  

๑๐๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๓๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๖๒,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๑๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ จากสี่แยกบานนาง

สุดใจ นอกกลางลงหวย

คูขาด 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๓  เมตร ยาว 

๑๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๓๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๑๖๒,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ ถนนหนองไร ถึง 

สะพานโยธาธิการ

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๔ เมตร ยาว  

๒๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๐๘๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๕๘๓,๒๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๑๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ ถึงบานนาดาน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๓๘๒  เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๑,๕๒๘ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๘๒๕,๑๒๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ สายคันคูหวยแคนถึง

สระหนองไรบานเกา

ใหญ

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๔ เมตร ยาว  

๒๗๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๐๘๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๕๘๓,๒๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๑๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ คันคูสระหนองไร - 

คันคูหวยแคน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๓  เมตร ยาว 

๒๗๐  เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๘๑๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๔๓๗,๔๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ จากศาลาประชาคม

ถึง หนองขาม

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๔ เมตร ยาว  

๖๒๕   เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒,๕๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- ๑,๓๕๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๑๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ จากหนองขามถึงบาน

นายไชยญา 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๖๔๕  เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๒,๕๘๐ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- ๑,๓๙๓,๒๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๑๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ จากวัดปา ถึง ลําหวย

หิน

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๔ เมตร ยาว  

๑,๔๙๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๕,๙๖๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- - ๓,๒๑๘,๔๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๑๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ รอบหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๒๓๕  เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๙๔๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๕๐๗,๖๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔  ถนนจากสะพาน

โยธาธิการฯ บานเกา

ใหญ-คันคูสระหนองไร

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๓  เมตร ยาว  

๒๖๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๗๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๔๒๑,๒๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๒๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ ถนนสามแยกรอบ

บานเกาใหญลงหวยหาง

หวาตอนบน (ท่ีนาอ. 

ทัศนีย ตางมงคล)  

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง   ๓  เมตร ยาว  

๒๖๐ เมตร หนา  ๐.๑๕   

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๗๘๐  ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๔๒๑,๒๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔  ถนนคันคูหวยหนอง

ไร - หลังวัดบานเกาใหญ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๓  เมตร ยาว  

๒๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๗๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๔๒๑,๒๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๒๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ ถนน คสล.สายบาน

เกาใหญม.๔ - บานดอน

แฮดม.๓ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

 เทผิวจราจร คสล.ทับใหม

(ไมรองพ้ืนทราย) กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา ๑,๐๐๐

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๕๕๕,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ (ถนนคันคูหวยแคน -

บานเกาใหญพรอมลง

ทอ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว  

๒๐๐ เมตร ทอระบายนํ้า

ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.

จํานวน ๑๐ ทอน พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๔๓๘,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๒๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ (ถนนคันคูหวย

กระบองเพชรบานเกา

ใหญม.๔ - บานโนน

สะอาด ม.๕  

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๓  เมตร ยาว  

๒๖๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๗๘๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๔๒๑,๒๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔  ถนนคันคูอางปูตา

แคนทอง(ชวงท่ี ๒)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๔  เมตร ยาว  

๒๐๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๘๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๔๓๒,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๒๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (ถนนหนาวัดปาโนน

สะอาด – นานางบุษผา)  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔ เมตร ยาว 

๒,๕๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๕,๔๐๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ รอบสระหนองบัวแดง  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว  

๘๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๓,๒๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑,๗๒๘,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๒๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (แยกสระหนองบัว

แดง - วัดปาโนนสะอาด

ท้ัง ๒ ฝง) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔ เมตร ยาว 

๕๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒,๐๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑,๐๘๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       ๑.๑  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ แยกนานายเกษม - 

หวยตะบองเพชร  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๓  เมตร ยาว  

๖๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๘๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๙๗๒,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๓๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๖ เสนวังหิน - โสกกาว 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔ กิโลเมตร 

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  หนา  

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา ๘,๐๐๐

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๔,๓๒๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๑. กอสรางถนน คสล.หมู

ท่ี ๖ เสนจากแยกบาน

นายคํามลู - ไปบาน

หนองคูขาด  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕  เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- ๒,๗๗๕,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๓๒. กอสรางถนน คสล.หมู

ท่ี ๖ เสนหลังอางเก็บ

นํ้าหวยวังหิน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕ เมตร ยาว 

๗๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๓,๕๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๑,๙๔๒,๕๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๓. ี่ กอสรางถนน คสล.หมูท 

๖ หนาวัดวังหิน - อาง 

เก็บนํ้าวังหิน 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕  เมตร ยาว 

๖๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๓,๐๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๑,๖๖๕,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๓๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๖ เสนวันหิน - บานโคก

สูง หมูท่ี ๘

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕ เมตร ยาว 

๗๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๓,๕๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๑,๙๔๒,๕๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗จากบานนายไพบูลย - 

บานนายบู

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง ๔ เมตร ยาว 

๓๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑๒๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๖๔,๘๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๓๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๘ พรอมลงทอ จากสาม

แยกนานายสราวุธ 

หวานจิตร ถึงวังหิน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔,๐๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๒,๑๖๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๒๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๗. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 

๘ จากสามแยกนานาย

สราวุธถึงนานายเอบ

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔,๐๐๐  ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- - - - ๒,๑๖๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๓๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๘ พรอมลงทอ จากบาน

นายบุญรอด แทนสอถึง

นานายฝอย 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔,๐๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๒,๑๖๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๙. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 

๘ เสนโสกขุนปอพานถึง

นานายไสว กุยลา

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๑,๒๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔,๒๐๐  ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- ๒,๒๖๘,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๔๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๘ จากสามแยกบานนาง

วรรณี ถึงบานนางบัวสี 

ทบแป 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๒๗๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๐๘๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๕๘๓,๒๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๑. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 

๘ จากทิศใตสระโคกสูง 

ถึงบานนายมวน

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๒๗๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑,๐๘๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๕๘๓,๒๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๔๒. กอสรางถนนลาดยาง

พารา. หมูท่ี ๘ จากหนา

บานนายพิศมัย ยามบุญ 

ถึงหนาบานนางบุบผา 

แทนนา 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕  เมตร ยาว 

๑๕๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๗๕๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๔๑๖,๒๕๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๙ จากนานางมนต - นา

นายชาย สาสุข

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕  เมตร ยาว 

๒,๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔,๐๐๐  ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๒๒๒,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๔๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑๐ จากแยกวัดปา

โพธิญาณถึงบานนาง

แพท 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒,๐๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๑,๑๑๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑๐ จากไรนายทรง

เกียรติ หายะคณุ ถึงไร

นางปนัดดา แทนสา  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๓  เมตร ยาว  

๑๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๓๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๑๖๒,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๔๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑๐ จาก นานางทองใส 

รัชโพธ์ิ – ถนนบานวัง

หิน (หนองคลอง)

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔  เมตร ยาว 

๑,๖๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๖,๔๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๓,๔๕๖,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑๐ จากบานนาง ชลดา 

ถึงถนนบานโสกกาว  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๓  เมตร ยาว  

๙๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒,๗๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑,๔๕๘,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๔๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑๐ จาก นานางทองใส 

รัชโพธ์ิ - ไรนายสงา เต็ม

จันทึก

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๔ เมตร ยาว 

๒,๖๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑๐,๔๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- - - - ๕,๖๑๖,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑๐ จากโคงหนาบาน

นายเดือน แทนชิน - สี่

แยกบานนางมลฤดี  

แทนทอง  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการ 

จราจรกวาง  ๕  เมตร ยาว  

๑๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๕๐๐ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๒๗๗,๕๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๕๐. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๑ 

พรอมลงหนิคลุก จากนา

นายเดชา กระทุมนอก 

ถึงนานางละมุล

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย 

๐.๘๐ เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกลพรอมปาย

โครงการ     

- - - - ๓๑๐,๔๐๐ จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๑. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๓ (ถนน

รอบหมูบาน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕       

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๘๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล

พรอมปายโครงการ     

- - - ๑๐๙,๔๑๖ - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๕๒. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๖ เสน

วังหินจากหนองคลอง - 

หนองแดง 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐     

เมตร สูงเฉลีย่ ๑ เมตร บด

อัดดวยเครื่องจักรกลพรอม

ปายโครงการ     

๒๔๒,๕๐๐ - - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๓. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๖ ไร

นายพิรุฬ - ไรนายสมศรี

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย ๑ 

เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกลพรอมปาย

โครงการ     

- ๔๘๕,๐๐๐ - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๕๔. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๗ บาน

นายคํามลู ถึงหวยปาชา 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐       

เมตร สูงเฉลีย่ ๑ เมตร บด

อัดดวยเครื่องจักรกลพรอม

ปายโครงการ     

- ๔๖๕,๖๐๐ - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๕. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๘ เสน

ทิศใตสามแยกตนข้ีเหล็ก

ถึงถนนลาดยาง เสนโสก

ขุนปอพาน

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑ เมตร บด

อัดดวยเครื่องจักรกลพรอม

ปายโครงการ     

- ๑๙๔,๐๐๐ - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๕๖. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๙ ๒ 

ชวง จากนานายนาย 

หลงสิม-นานางสาย และ

นานางสาย - นานางกู 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐       

เมตรและกวาง ๔ ยาว ๖๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑ เมตร บด

อัดดวยเครื่องจักรกลพรอม

ปายโครงการ     

๓๔๙,๒๐๐ - - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๓๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๗. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๙ รอบ

ปาหนองโสกกุง

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย ๑ 

เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกลพรอมปาย

โครงการ     

๔๘๕,๐๐๐ - - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๕๘. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี  ๙ นา

นางสาย ถึงนานาย

สมนึก 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย ๑ 

เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกลพรอมปาย

โครงการ     

- ๓๗๖,๐๐๐ - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๙. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินหมูท่ี ๑๐ จาก

ไรนายสุรพล วงคสงา ถึง

บานนายบุญชิต แหมไธ

สงค 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดินขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๒๐๐  เมตร หนา ๐.๖๐ 

เซนติเมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกลพรอมปาย

โครงการ     

๒๗๙,๓๖๐ - - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร

กองชาง 

๖๐. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๓ จากวัดปา 

- ลําหวยหิน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทางคม 

นาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๕  

เมตร ยาว ๑,๔๙๐  เมตร  

- - - ๕๔๓,๘๕๐ - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๖๑. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๓ จากสาย

ดอนแฮด ถึงบานนาดาน

หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทางคม 

นาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒  

เมตร  

๑๓๙,๔๓๐ - - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๒. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๓ จากถนน

รอบหมูบาน

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๕  

เมตร ยาว ๒๓๕     เมตร 

หรือไมนอยกวา ๑,๑๗๕ 

ตารางเมตร 

- - - ๘๕,๗๗๕ - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๖๓. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๓ จากสาย

ดอนแฮด ถึงบานนาดาน

หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒  

เมตร  

๑๓๙,๔๓๐ - - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๖๔. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ สองฝง 

หนองบัวแดง -สระออม

นํ้าสราง  แยกนานาง

มะลิ - นานางเรยีน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔  

เมตร ยาว ๕๐๐    เมตร  

และ กวาง ๔ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร 

๒๖๒,๘๐๐ - - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๕. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ จากนา

นายเบา - สะพานทาวัว

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒  

เมตร  

- ๑๓๙,๔๓๐ - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๖๖. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ หนาบาน

นายเกษม ถึง หวย

ตะบองเพชร 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทางคม 

นาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔  

เมตร ยาว ๕๐๐    เมตร   

- ๑๔๖,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๖๗. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ แยก

ประปา ถึงหวยนํ้า.... 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทางคม 

นาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒  

เมตร  

- - - ๑๓๙,๔๓๐ - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๘. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ หวยหนอง

แซง สองฝง

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔  

เมตร ยาว ๕๐๐    เมตร   

- - - - ๑๔๖,๐๐๐ ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๖๙. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๖  เสนวังหิน 

- หนองคูขาด 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทางคม 

นาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร  

๒๙๒,๐๐๐ - - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๗๐. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๗ ลงหินคลุก 

หวยปาชา สองฝง 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๕  

เมตร ยาว ๑,๒๐๐    เมตร 

- ๔๓๘,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๑. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๗ ดอนปูตา - 

หวยปาชา

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ 

เมตร  

- - ๔๓๘,๐๐๐ - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๗๒. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๗ จากกุด

แดนถึงลําหวยบานกลาง 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๕  

เมตร ยาว ๙๕๐    เมตร   

- - - ๓๔๖,๗๕๐ - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๗๓. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๗ จากหนา

บานนายคํามลูถึงหวยปา

ชา 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ 

เมตร  

- - - - ๔๓๘,๐๐๐ ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๔. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๙ รอบปา

หนองโสกกุง 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๕  

เมตร ยาว ๑,๐๐๐    เมตร 

- - ๓๖๕,๐๐๐ - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๗๕. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๙ โรงสีนาย

สมเกียรติ - หวยโคก 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐  

เมตร  

- - - ๑๘๒,๕๐๐ - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๗๖. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๙ นานาย

อุบล - นานางสาย  

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔  

เมตร ยาว ๕๐๐    เมตร   

- - - ๑๔๖,๐๐๐ - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๗. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๙ สันฝาย

หนองโสกกุง

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐  

เมตร  

- - - - ๑๔๖,๐๐๐ ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๗๘. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ จากถนน

โสกขุน - ปอพาน(นา

นางทองใส -ถนนวังหิน

หนองคลอง)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔  

เมตร ยาว ๑,๖๐๐    เมตร 

๔๖๗,๒๐๐ - - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๗๙. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ จากไร

นายทรงเกียรติ หายะ

คุณ - ไรนางปนัดดา 

แทนสา 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐  

เมตร  

๒๑,๙๐๐ - - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๐. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ จากบาน

นางชลดา ถึงถนนโสก

กาว

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๓  

เมตร ยาว ๙๐๐    เมตร   

- ๑๙๖,๑๐๐ - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๘๑. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ จากไร

นางมยุเรศ เวียงอินทร - 

ไรนางแอม พรมเสน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ 

เมตร  

- ๕๒๕,๖๐๐ - - - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๘๒. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๑๐ จากนา

นายสุรวิทย ทําสมบัติ - 

ฝายนํ้าลนคลองวังขาม

ปอม 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔  

เมตร ยาว ๓๑๐    เมตร   

- - - ๙๐,๕๒๐ - ถนนหินคลุกท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๓. กอสรางถนนแนวเขต

เพ่ือปองกันไฟปา หมูท่ี 

๑ รอบเขตโคกสนามมา

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงถนนแนวเขตเพ่ือ

ปองกันไฟปา ระยะทาง 

๕๐๐ เมตร กวาง ๔ เมตร 

สูง ๑ เมตร 

- - - ๑๙๔,๐๐๐ - ถนนแนวเขต 

ปองกันภัยปา 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยจากไฟ

ปา

กองชาง 

๘๔. กอสรางศาลาประชาคม 

หมูท่ี ๑

เพ่ือใหประชาชนใช

ในการประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ 

ของหมูบาน 

ตลาดชุมชนรมแต ๑ ครั้ง - - ๒๐๐,๐๐๐ - - ศาลา

ประชาคม 

ประชาชนใชใน

การประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ 

ของหมูบาน

กองชาง 

๘๕. กอสรางสะพานคอนกรีต

หมูท่ี ๑ ตรงลําหวยวัง

ประดูตอนลาง นานาง

ทองมา แทนสา 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

 ขนาดผิวการจราจรกวาง ๕  

เมตร ยาว ๓๐  เมตร   

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - สะพานท่ีได

มาตรฐานท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๔๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๖. ปรับปรุงซอมแซมคันคู

รอบปาชา หมูท่ี ๓

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

ขนาดคันคูกวาง ๖  เมตร 

ยาว ๘๒๐ เมตร  สูง ๑ 

เมตร 

๔๗๗,๒๔๐ - - - - คันคูท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๘๗. ปรับปรุงซอมแซม หมูท่ี 

๔ คันคูหวยหางหวา

ตอนบน  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค

ขนาดคันคูกวาง ๕  เมตร 

ยาว ๓๖ เมตร วางทอ

ระบายนํ้า ขนาด ๐.๖๐x

๑.๐๐ จํานวน ๑๒ ทอน 

๓๗,๖๘๐ - - - - คันคูท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๘๘. ปรับปรุงซอมแซมคันคู

หวยหางหวาตอนลางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต หมูท่ี 

๔ จุดแรกขางท่ีนานาย

สมัย จุดท่ีสอง ขางท่ีนา

นายสมร 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

จุดแรกกวาง ๔  เมตร 

ยาว ๔ ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร 

ทอระบายนํ้า ๑๐ ทอ 

ขนาดทอ ๐.๖๐x๑.๐๐ 

จุดท่ีสองจํานวน ๑๐ 

ทอน 

๑๘,๔๙๔ - - - - คันคูท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๙ ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังสูพ้ืนท่ีการ 

เกษตร หมูท่ี ๔ จากคัน

คูหวยหางหวาตอนบน

นา อ.ทัศนีย - คันคูหวย

ลําพังชูนานายพงษศักดิ์

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓  เมตร ยาว ๒,๐๐๐    

เมตร  หนา ๐.๑๕ ทอ

ระบายนํ้า ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. 

จํานวน ๑๐ ทอน 

๑๓๔,๐๐๐ - - - - ถนนลูกรังท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๙๐. ปรับปรุงถนนเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี ๕ สาย

วัดปา - นานางบุบผา

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔  

เมตร ยาว ๒,๕๐๐    เมตร 

- - ๙๗๐,๐๐๐ - - ถนนท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน

กองชาง 

๙๑. ปรับปรุงซอมแซมขยาย

บล็อคคอนเวิรดหวยคู

ขาด หมูท่ี ๗ 

เพ่ือปองกัน

ปญหานํ้าทวม

และแกไขปญหา

นํ้าทวมขัง

ปรับปรุงถนนขยายบล็อค

คอนเวิรดหวยคูขาด กวาง ๖ 

เมตร ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร  

- - - ๗๕๐,๐๐๐ - ถนนท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนได

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๒. กอสรางบล็อกคอนเวิรค 

หมูท่ี ๗ หวยบานกลาง -

หนองหวคูขาด

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

กวาง ๕  เมตร ยาว ๑๐    

เมตร   

๘๓๓,๓๒๐ - - - - บล็อกคอน

เวิรค 

ปองกันปญหานํ้า

ทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง 

๙๓. กอสรางฝายก้ันนํ้าวัง

ประดูตอนกลางและ

ตอนลาง หมูท่ี ๑ จากนา

นายขอนแกน เทียบผาย 

ตอนลางจากนานายชวย

นานอก 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๒๐ เมตร ลึก ๑๕ 

เมตร  และกวาง ๓๕ เมตร 

ลึก ๒๐ เมตร เมตร   

- ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๙๔ กอสรางฝายทอทางขาม 

หมูท่ี ๒ ในลําหวยคูขาด 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ทออัดแรง ๑.๐๐x๑.๐๐ 

เมตร จาํนวน ๖ แถว ๔๘ 

ทอน  

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๕. กอสรางฝายทอทางขาม 

หมูท่ี ๔  ในลําหวยหาง

หวาตอนลาง ขางท่ีนา

นายคํา สรอยเพชร

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ทออัดแรง ๑.๐๐x๑.๐๐ 

เมตร จาํนวน ๖ แถว ๔๘ 

ทอน 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - แหลงนํ้าท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๙๖. กอสรางฝายทอทางขาม 

หมูท่ี ๔ ในลําหวยหาง

หวาตอนบน ขางท่ีนา

นางหนูลิด จันทจร 

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

ทออัดแรง ๑.๐๐x๑.๐๐ 

เมตร จาํนวน ๖ แถว ๔๘ 

ทอน  

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๙๗. กอสรางระบบประปา  

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชน

มีนํ้าประปาใช

อุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปา 

จํานวน ๑ แหง 

- ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - ระบบประปา

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใช

อุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๘. กอสรางทอระบายนํ้า 

หมูท่ี ๖ ทําทอระบายนํ้า

อางเก็บนํ้าหวยวังหิน

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการ 

เกษตรท่ีพอเพียง 

กอสรางทอระบายนํ้า ๑ แหง - - - - ๒๐๐,๐๐๐ ทอระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการ เกษตรท่ี

พอเพียง

กองชาง 

๙๙. กอสรางฝายนํ้าลน หมูท่ี 

๘  จุดนานางสมหมาย 

ถึงนานางทองมา ปะตัง

ถาเน

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๐ 

เมตร 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๑๐๐. ปรับปรุงซอมแซม

ประปาภายในหมูบาน

หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชน

มีนํ้าประปาใช

อุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ

๑ แหง - - - - ๒๕๐,๐๐๐ ระบบประปา

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใช

อุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๑. กอสรางระบบประปา 

หมูท่ี ๑  ขางสระนํ้า

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดง

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใช

อุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปา หมู ๑ - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ท่ีเก็บนํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใช

อุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอ

กองชาง 

๑๐๒. รองระบายนํ้ารอบ

หมูบาน หมูท่ี ๘ 

เพ่ือปองกัน

ปญหานํ้าทวม

และแกไขปญหา

นํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าภายในหมู ๘ ๓,๒๐๐,๐๐๐ - - - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ปองกันปญหานํ้า

ทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขั 

กองชาง 

๑๐๓. กอสรางรองระบายนํ้า

หมูท่ี ๙ จากลานตาก

ขาวถึงลําหวยหิน 

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

รองระบายนํ้ากวาง ๐.๓๐ 

ยาว ๖๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐ - - - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๕ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๔. กอสรางฝายก้ันนํ้า ลํา

หวยโคก หมูท่ี ๙ ลํา

หวยโคกตอนบน

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

๑ แหง - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ท่ีเก็บนํ้าท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๑๐๕. กอสรางรองระบายนํ้า 

หมูท่ี ๙  บานนาย

สงกา - วัดบุญมาจันทร

ประสิทธิ

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

และไมเกิดนํ้าทวมขัง

กวาง ๐.๒๐ ยาว ๒๐๐ 

เมตร 

- - ๔๐,๐๐๐ - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง

กองชาง 

๑๐๖. กอสรางรองระบายนํ้า

รอบหมูบาน หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

และไมเกิดนํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า - - - - ๑๕๐,๐๐๐ รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและไม

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๖ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๗. กอสรางรองระบายนํ้า

แบบ (ครึ่งทอ -รองตัว

ยู) หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

และไมเกิดนํ้าทวม

ขัง 

ภายในหมูท่ี ๑๐  แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง

กองชาง 

๑๐๘. ขุดเจาะบาดาลเพ่ือ

การเกษตร  หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล เพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี ๑ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - บอบาดาลท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียงในการ

ทําเกษตรและ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๑๐๙. ขุดลอกลําหวยคูขาด 

หมูท่ี ๒ จากหนาฝาย 

มข.๒๗ พรอมวางทอ 

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวาง ๑๔ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 

๓.๕๐ เมตร วางทอ ๐.๖๐x

๑.๐๐ เมตร ๒ จุดๆ ละ ๑๐ 

ทอน 

- - - - ๑,๒๔๑,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๐. ขุดรองระบายนํ้า รอบ

ปาชา หมูท่ี ๓  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว 

๘๒๐ ลึก ๕ เมตร 

๗๓๘,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และไมเกิดนํ้า

ทวมขัง

กองชาง 

๑๑๑. ซอมแซมฝายนํ้าลนลํา

หวยหินหมูท่ี ๓  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ซอมแซมฝายนํ้าลน ๑ แหง - ๑๐๐,๐๐๐ - - - แหลงนํ้าท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและ

มีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๑๑๒. ซอมแซมฝายนํ้าลน

หนองขามหมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

ซอมแซมฝายนํ้าลน ๑ แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและ

มีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๓. ปรับปรุงซอมแซมฝาย

ทอทางขาม หมูท่ี ๔ 

ลําหวยหางหวา

ตอนบนขางท่ีนานางยุ

ราวัลย แกวกาสี

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

๑ แหง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ฝายก้ันนํ้าท่ีมี

มาตรฐานข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๑๑๔. ปรับปรุงซอมแซมฝาย

ทอทางขาม หมูท่ี ๔ 

หวยหางหวาตอนบน

ขางท่ีนานางกัญญา 

แทนค้ํา 

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

๑ แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - ฝายก้ันนํ้าท่ีมี

มาตรฐานข้ึน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง 

๑๑๕. ปรับปรุงซอมแซมฝาย

ทอทางขาม หมูท่ี ๔ ใน

ลําหวยหนองไรขางวัด

บานเกาใหญ 

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

๑ แหง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ฝายก้ันนํ้าท่ีมี

มาตรฐานข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๕๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๖. วางทอระบายนํ้าพรอม

บอพัก หมูท่ี ๔ ภายใน

บานเกาใหญ

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

๑ แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนทอท่ีมี

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง

กองชาง 

๑๑๗. ขุดลอกลําหวยแคน  

หมูท่ี ๔ ทิศตะวันออก

บานเกาใหญ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขนาดกวาง ๑๘  เมตร ยาว 

๔๔๐ เมตร ลึกเฉลีย่ ๓.๕๐ 

เมตร วางทอ ๐.๖๐x๑.๐๐ 

เมตร จาํนวน ๑๐ ทอน 

- - ๗๙๓,๔๐๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค

กองชาง 

๑๑๘ ขุดลอกลําหวยหางหวา

ตอนบน หมูท่ี ๔ ทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ  

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค

ขนาดกวาง ๑๐ เมตร ยาว 

๖๐๐ ลึก ๓ เมตร วางทอ 

จํานวน ๑๐ ทอน 

- - - - ๒๐,๖๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๖๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชอืก  จงัหวัดมหาสารคาม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๙. ขุดลอกลําหวยหางหวา

ตอนลาง หมูท่ี ๔ ทิศ

ตะวันออกเฉียงใต  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขนาดกวาง ๑๐  เมตร ยาว 

๘๐๐ เมตร ลึกเฉลีย่ ๓.๐๐ 

เมตร วางทอ ๐.๖๐x๑.๐๐ 

เมตร จาํนวน ๓ แถวๆละ 

๑๐ ทอน 

- - - - ๖๙๖,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค

กองชาง 

๑๒๐. วางทอหมูท่ี ๕ วางทอ 

๑๐๐ จํานวน ๒ แถว 

นานายภูมิศักดิ์  

เพ่ือใหประชาชน

มีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรท่ี

เพียงพอ

จํานวน ๑ แหง - - - - ๓๐,๐๐๐ จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

เพียงพอ

กองชาง 

๑๒๑. ติดตั้งระบบไฟฟาสอง

สวางแบบโซลาเซลล 

ตลาดชุมชนรมแต หมู

ท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชน

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลลภายในตลาด

รมแต  จํานวน ๖ ตน  

- ๒๗๐,๐๐๐ - - - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๖๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๒. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร  

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

จํานวน ๑๓ ตน 

- ๑๕๖,๐๐๐ - - ขยายเขต

ไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรใน

แตละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

๑๒๓. ติดตั้งระบบไฟฟาสอง

สวางแบบโซลาเซลล 

หมูท่ี ๓  

เพ่ือใหประชาชน

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลล หมูท่ี ๓ 

จํานวน ๑๐ ตน 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง 

๑๒๔. ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

และลงหมอแปลงใหม 

หมูท่ี ๔ ลงตามถนน 

คสล. คันคหูวยแคน-

ถนนหินคลุกสระหนอง

ไร  

เพ่ือใหประชาชน

มีไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตรจํานวน

เสาไฟฟา ๑๔ ตน หมอแปลง 

๓๐ แอมป ๑ หมอ 

๕๓๐,๐๐๐ - - - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๖๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๕. ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

หมูท่ี ๔ ขางถนน คสล. 

อางปูตาแคนทอง  

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

จํานวนเสาไฟฟา ๕ ตน 

- ๖๐,๐๐๐ - - - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง

กองชาง 

๑๒๖. ขยายเขตไฟฟาสอง

สวางโซลาเซลล หมูท่ี 

๖ วังหิน - หนองแต 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลล จํานวน ๑๐ 

ตน 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๒๗. ขยายเขตไฟฟาสอง

สวางโซลาเซลลหมูท่ี ๖ 

เสนวังหิน - โคกสูง  

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลล จํานวน ๑๐ 

ตน 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๒๘. ขยายเขตไฟฟาสอง

สวางโซลาเซลล หมูท่ี 

๖ วังหิน - หนองคูขาด 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลล จํานวน ๑๐ 

ตน 

๔๕๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๖๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๙. ขยายเขตไฟฟาสอง

สวางโซลาเซลลหมูท่ี ๖ 

เสนวังหิน - โสกกาว 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

แบบโซลาเซลล จํานวน ๑๐ 

ตน 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง 

๑๓๐. ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

หมูท่ี ๘ จากบานนาย

ทศพล หนอสีหา ถึงนา

นาย ศราวุธ หวานจิตร 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร 

จํานวน ๒๒ ตน 

๒๔๖,๐๐๐ - - - - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง

กองชาง 

๑๓๑. ติดตั้งระบบไฟฟาสอง

สวางหมูท่ี ๘ ภายใน

หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 ติดตั้งไฟภายในหมูบาน ๑๐ 

จุด 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๓๒. ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

หมูท่ี ๙  จากนานาย

อุบล - นานายสุภาพ  

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ๑๘๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขต

ไฟฟาในแตละ

ป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๖๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
 (บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๓. ติดตั้งระบบไฟฟาสอง

สวางหมูท่ี ๑๐ ภายใน

หมูบาน จากบานนาง

สม จุรรีัตน – บานนาย

ประมวล แทนค้ํา 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จํานวน ๑๐ ตน - - - ๑๒๐,๐๐๐ - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง 

๑๓๔. ติดตั้งไฟฟาแบบโซลา

เซลล หมูท่ี ๑๐  เพ่ือ

การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบโซ

ลาเซลล ๑๐ ตน 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน

แตละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑

๒๖๕ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. กอสรางถนน คสล.หมู

ท่ี ๑ (จากหาแยกบาน

นางจี โมครัตน ถึงไร

นางเดชา กระทุม

นอก) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๕.๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๕,๐๐๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

๔,๗๑๓,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ีได

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๒. กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี ๑ รอบสระหนองแดง 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๕ เมตร 

ยาว ๕๐๐  เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา ๒,๕๐๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

 - - - ๑,๔๐๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ีได

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๖๖ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี ๒ (สายจากหาแยก

ถึงสระใหมบานนาดาน 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐   

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๔๙๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๒,๗๔๔,๐๐๐ 

 

- - - 

 

จํานวนถนนท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ (สายขางศาลา

ประชาคม - ลงหวยคู

ขาด) 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรอื

มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๘๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๒,๖๘๘,๐๐๐ - 

 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๖๗ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. กอสรางถนน คสล. 

หมูท่ี ๓ บานดอนแฮด

ถึงบานนาดานหมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๑,๕๒๘ 

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

- ๘๕๕,๖๘๐ -         - 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๖. กอสรางถนน คสล.

หมูท่ี ๓ (จากวัดปา

ถึงลําหวยหิน) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ขุดลอกหนอง กวาง ๑๕๐ เมตร 

ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตร

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๕,๙๖๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

 - - ๓,๓๓๗,๖๐๐ 

 

        - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๖๘ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. กอสรางถนน คสล.หมู

ท่ี ๔ ทายบานเกาใหญ 

ถึงบานหวยแคน ต.

หนองแวง อ.กุดรัง จ.

มหาสารคาม 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๐,๐๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา  

๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๕,๗๐๐,๐๐๐          - 

 

จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๘. กอสรางถนน คสล.หมู

ท่ี ๗ (บานนายถาวรถึง

บานนายประดิษฐ) 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๓๐๐  เมตร  หนา 

๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๘๔๐,๐๐๐ - -          - 

 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๖๙ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. กอสรางถนน คสล.หมู

ท่ี ๑๐ รอบสระใหม 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั 

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา ๑,๔๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

๗๘๔,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุก หมูท่ี ๕ (รอบ

สระหนองบัวแดง 

เช่ือมถนนสายหนาวัด

ปาโนนสะอาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั 

ยิ่งข้ึน 

เสรมิผิวจราจรลงหินคลุกรอบสระ

หนองบัวแดง เช่ือมถนนสายหนา

วัดปาโนนสะอาด ขนาดความกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร 

- - - - ๗๕๔,๘๐๐- ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑. เสรมิผิวจราจรลงหิน

คลุกเสนทาง (วังหิน

หมูท่ี ๖ – โคกสูงหมูท่ี 

๘)๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั 

ยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกเสนทาง (วังหิน - โคก

สูง) ขนาดความกวาง  ๖  เมตร 

ยาว ๒,๐๐๐  เมตร หรือไมนอย

กวา ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - - - ๘๖๔,๐๐๐- ถนนหินคลุก

เพ่ิมมากข้ึน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๐ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒. ลงเสริมผิวจราจรลง

หินคลุก หมูท่ี ๑๐ 

(จากถนนโสกขุนปอ

พานถึงถนนวังหินโคก

สูง) 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก(จากถนนโสกขุน

ปอพาน ถึง ถนนวังหินโคก

สูง) ขนาดความกวาง ๕  

เมตร   ยาว ๓,๒๒๐  เมตร 

หรือไมนอยกวา ๑๖,๑๐๐ 

ตารางเมตร 

- - - -          

๑,๑๕๙,๒๐๐ 

 

ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๓. ขุดรองระบายนํ้ารอบ

ปาชา หมูท่ี ๓ 

เพ่ือปองกันปญหานํ้า

ทวมและแกไขปญหา

นํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าขนาดความ

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๘๒๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร 

๙๑๐,๒๐๐ - -          - 

 

 

- รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ปองกันปญหานํ้าทวม

และแกไขปญหานํ้า

ทวมขัง 

กองชาง 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๑ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔. ปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล.สายบาน

เกาใหญ หมูท่ี ๔ ถึง 

บานหัวฝาย 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.

โดยถมดินขยายไหลทาง ๒ 

ขาง ขนาดกวาง ๑ เมตร  ยาว  

๘๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร 

 

๙๗๖,๐๐๐ 

 

- - -          - 

 

ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๕. ขุดรองระบายนํ้ารอบ

ปาชา หมูท่ี ๓ 

เพ่ือปองกันปญหานํ้า

ทวมและแกไขปญหา

นํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าขนาดความ

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๘๒๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร 

๙๑๐,๒๐๐ - -          - 

 

 

- รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ปองกันปญหานํ้าทวม

และแกไขปญหานํ้า

ทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๒ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖. ปรับปรุงซอมแซม

ถนนคันคูหวยหาง

หวา โดยปรบัเกรดลง

ลูกรัง หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

ปรับปรุงซอมแซมถนนคันคู

หวยหางหวา โดยปรับเกรด

ลงลูกรัง หมูท่ี ๔ กวาง 

๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร 

หรือไมนอยกวา ๒,๘๐๐ 

ตารางเมตร 

- 

 

- - ๘๘๗,๖๐๐ 

 

         - 

 

คันคูหวยหาง

หวา 

ประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรท่ีพอเพียง 

กองชาง 

๑๗. ขุดลอกหนองขาม-ลํา

หวยแคน หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนองขามถึงลําหวย

แคน ขนาดความกวาง ๒๐  

เมตร  ยาว ๙๗๐  เมตร ลึก 

๒  เมตร 

- - - ๑,๔๓๕,๖๐๐ - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๓ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘. ขุดลอกคลอง (ไสไก –

อางเก็บนํ้าบานวังหิน) 

หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ลอกคลอง (ไสไก – อางเก็บ

นํ้าบานวังหิน) ขนาดความ

กวาง  ๗เมตร ยาว ๑,๕๐๐   

เมตร ลึก ๒.๕๐   เมตร 

- 

 

- - ๙๗๑,๒๕๐          - 

 

แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

๑๙. กอสรางฝายนํ้าลนลํา

ประดูตอนกลาง หมูท่ี 

๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนลําประดู

ตอนกลาง ขนาดความกวาง 

๑๐   เมตร ยาว ๔๐๐  

เมตร  ลึก  ๑๐  เมตร 

๗๕๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๔ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐. กอสรางฝายนํ้าลน

หวยกลาง หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ลอกคลอง (ไสไก – อางเก็บ

นํ้าบานวังหิน) ขนาดความ

กวาง  ๗เมตร ยาว ๑,๕๐๐   

เมตร ลึก ๒.๕๐   เมตร 

- 

 

๗๕๐,๐๐๐ - -          - 

 

แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

๒๑. กอสรางฝายนํ้าลนลํา

ประดูตอนกลาง หมูท่ี 

๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนลําประดู

ตอนกลาง ขนาดความกวาง 

๑๐   เมตร ยาว ๔๐๐  

เมตร  ลึก  ๑๐  เมตร 

๗๕๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๕ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. กอสรางฝายนํ้าลน 

หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนผานสัน

ฝายรับนํ้า กวาง ๓๐ เมตร

และขุดลอกหนาฝายในลํา

หวยลําพังชูและลําเลียงขุด

ลอกกวาง ๑๘ เมตร ยาว 

๗๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร 

- 

 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ -          - 

 

แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

๒๓. กอสรางฝายนํ้าลน

หวยโคก หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนหวยโคก - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ทําการเกษตรและมี

นํ้าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๖ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔. ปรับปรุงระบบประปา 

บานวังหิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาไดใช

อุปโภค-บริโภคอยาง

พอเพียง 

ปรับปรุงระบบประปาใหม

ท้ังหมูบาน 

- 

 

- ๙๑๙,๐๐๐ -          - 

 

ระบบประปา

ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าประปา

ไดใชอุปโภค-บรโิภค

อยางพอเพียง 

กองชาง 

๒๕. ขุดรองระบายนํ้ารอบ

ปาชา หมูท่ี ๓ 

  

เพ่ือปองกันปญหานํ้า

ทวมและแกไขปญหา

นํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้าขนาดความ

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๘๒๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร 

๙๑๐,๒๐๐ - -          - 

 

 

- รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ปองกันปญหานํ้าทวม

และแกไขปญหานํ้า

ทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๗ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖. ติดตั้งไฟสองสวาง

แบบโซลาเซลล

ภายในหมูบาน หมูท่ี 

๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟสองสวางแบบโซลา

เซลลภายในหมูบาน จํานวน   

๒๐   ตน 

- 

 

- - ๘๐๐,๐๐๐          - 

 

ไฟสองสวาง

แบบโซลา

เซลล 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๗. ขยายเขตไฟฟา (บาน 

วังหินหมูท่ี ๖ ถึงบาน

โคกสูงหมูท่ี ๘) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชกันอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา (บานวังหิน

หมูท่ี ๖ ถึงบานโคกสูงหมูท่ี 

๘) กวาง ๖ ยาว ๒,๐๐๐ 

เมตร 

- - -          - 

 

 

๑,๐๕๐,๐๐๐ ขยายเขต

ไฟฟาแตละป 

ประชาชนมีไฟฟาใช

กันอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๘ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๘. กอสรางถนนลาดยาง

ถนนแอสฟลตติกคอ

นกรีต รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน มค.ถ๑๑๖-

๐๑ สายบานโคกกอง 

หมูท่ี ๗  

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวจราจร กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร 

๓,๑๐๒,๐๐๐ 

 

- -           - 

 

จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

.๒๙. กอสรางถนนลาดยาง

ถนนแอสฟลตติกคอ

นกรีต รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน มค.ถ๑๑๖-

๐๒ สายบานหนอง

แดงสหมติร หมูท่ี ๑๐ 

(หนา อบต.) ไปบาน

หัวฝาย อ.เปอยนอย 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวจราจร กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๔,๑๓๙ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร 

- ๖,๘๒๙,๓๕๐ -          - 

 

 

 จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๗๙ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๐. กอสรางถนนลาดยาง

ถนนแอสฟลตติกคอ

นกรีต บานวังหินหมู

ท่ี ๖ ถนนสายกลาง

หมูบานจากซุมประตู

เขาหมูบานถึงหนาวัด  

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวจราจร กวาง ๖ 

เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร 

- - ๑,๕๒๗,๖๐๐ 

 

-          - 

 

จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๑. กอสรางถนนลาดยาง

ถนนแอสฟลตติกคอ

นกรีต รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน มค.ถ๑๑๖-

๐๓ สายบานโคกสูง 

หมูท่ี ๘ ไปบานหนอง

แต 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวจราจร กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑,๙๘๕ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๓,๒๗๕,๒๕๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๘๐ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๒. กอสรางถนนลาดยาง

ถนนแอสฟลตติกคอ

นกรีต บานหนองแต 

หมูท่ี ๙ จากแยกฉาง

ขาวหมูบานไปบาน

นางลําใย พลยะเรศ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวจราจร กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร 

- - ๗๖๐,๐๐๐ 

 

-          - 

 

จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๓. กอสรางถนนลาดยาง

ถนนแอสฟลตติกคอ

นกรีต บานหนองแดง

หมูท่ี ๑ ถนนสายแยก

ทางหลวงชนบทโสก

ขุนปอพาน-สามแยก

บานนายไพบูลย สุธิ

ศาสตร 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ขนาดผิวจราจร กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร 

- - - ๗๔๑,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

๒๘๑ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๔. ติดตั้งไฟสองสวาง

รอบสนามออกกําลัง

กายศูนยเด็กเล็กฯ 

บานหนองแดง หมูท่ี 

๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะภายใน

ศูนยเด็กเล็กฯ 

จํานวน ๙ จุด 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

- - -          - 

 

ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะแต

ละป  

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

รวม     ๓๔  โครงการ          -                - ๑๒,๒๔๓,๖๐๐ ๔,๓๔๗,๖๘๐ ๗,๖๐๗,๐๐๐ ๑๓,๙๓๒,๐๕๐ ๕,๒๒๘,๐๐๐        -          - - 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

๒๘๒ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑.  บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

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

๒๐,๐๐๐ - - - - สํานักปลดั 
 

๒. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

พัดลมตั้งพ้ืน ใบพัดมีขนาดไมนอยกวา ๘ น้ิว ปรับ
แรงลมได ๓ ระดับ จํานวน ๒ ตัว จัดหาโดยสืบราคา
จากทองตลาด เน่ืองจากไมมตีามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สาํนักงาน
งบประมาณ 
 

- - - ๔,๔๐๐ - สํานักปลดั 

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 - - - - สํานักปลดั 

๔. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

เครื่องขยายเสียงเอนกประสงคแบบมีคันชักพรอมลอ
ลาก   
 

๑๒,๐๐๐ - - - - สํานักปลดั 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๒๘๓ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. 
 

บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 
 

๒๒,๐๐๐ - - - - สํานักปลดั 

๖. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานประมวลผล * 
จํานวน ๑ เครื่อง 
 

- - ๒๒,๐๐๐ - - สํานักปลดั 

๗. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง  
 

๑๐,๐๐๐ - - - - สํานักปลดั 

๘. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (๑๘ 
หนา/นาที) จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท  
 

- - ๕,๒๐๐ - - สํานักปลดั 

๙. สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

ตูเหล็ก ๔ ลิ้นชัก จํานวน ๒ ตู ๑๑,๒๐๐ - - - - สํานักปลดั 

๑๐. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

- - ๒๒,๐๐๐ - - กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๒๘๔ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(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  
 

- - ๗๐๐ - - กองคลัง 

๑๓. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุค ๑ ชุด ๒๒,๐๐๐ - - - - กองคลัง 

๑๔. สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควัน  ๒ เครื่อง ๆ ละ ๕๙,๐๐๐ บาท  
 

  ๑๑๘,๐๐๐   สํานักปลดั 

๑๕. สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็ก ๔ ลิ้นชัก จํานวน ๒ ตู ๑๑,๒๐๐ - - - - สํานักปลดั 

๑๖. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

โตะวางคอมพิวเตอร ๒ โตะ    ๔,๐๐๐  สํานักปลดั 

๑๗. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร ๑ ชุด  
 

- - - - ๓๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

๑๘. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุค ๑ ชุด - - - - ๒๒,๐๐๐ สํานักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๒๘๕ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ - - - ๕,๐๐๐ - สํานักปลดั 

๒๐. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เกาอ้ี ๒ ตัว -  - - ๘,๐๐๐ สํานักปลดั 

๒๑. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

โตะทํางาน ๒ โตะ ๔,๐๐๐ - - - - สํานักปลดั 

๒๒. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง  

๑๐,๐๐๐ - - -  สํานักปลดั 

๒๓. การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว 

- - ๗๐๐ - - สํานักปลดั 

๒๔. สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่อง คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

- - ๒๒,๐๐๐ - - สํานักปลดั 

๒๕. สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง  

- ๑๐,๐๐๐ - - - สํานักปลดั 

๒๖. สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว  

- - - - ๗๐๐ สํานักปลดั 

๒๗.  เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานประมวลผล * 
จํานวน ๑ เครื่อง 

- - ๒๒,๐๐๐ - - กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๒๘๖ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๘. เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง  

๑๐,๐๐๐ - - - - กองชาง 

๒๙. เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว  

- ๗๐๐ - - - กองชาง 

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

๓๑. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน 
บานงานครัว 

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

๓๒. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

คาจัดซื้อชุดไมคหองประชุม  ๑๐๐,๐๐๐ - - - - สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๒๘๗ 
 



๒๘๘ 

 

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  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา
ตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมี
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันท่ี ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   ดังนี้     

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

  



๒๘๙ 

 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๒๙๐ 

 

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)  

 
 
 

 
 
 

  



๒๙๑ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)  

 

  



๒๙๒ 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๙๓ 

 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  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 ๗๔๖๗  ลงวันท่ี ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  
เรื่อง  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 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 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  



๒๙๔ 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมี
จํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
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  

  



๒๙๕ 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

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)  

  



๒๙๖ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

  



๒๙๗ 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๙๘ 

 

 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  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
สถิติตาง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

ยุทธศาสตร 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการ
บริหารราชการให
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ดานการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ดานการ
พัฒนาดาน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ดานการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

        

  

รวม           

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

  



๒๙๙ 

 

 

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) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๓๐๐ 

 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิด
โรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน
 

  



๓๐๑ 

 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา 
ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  
เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ีผานมา สรุปไดดังนี้ 
  

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

๑ โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 1๐,000.00 

๒ โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 10,000.00 

๓ โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๘๐,๐00.00 

๔ โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ๑๐,๐๐0.00 

๕ โครงการอบรมความรูในการจัดเก็บภาษี ๑๐,๐00.00 

๖ โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาวัน (อปพร.)  ๑0,000.00 

๗ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ๒๐,๐00.00 

๘ อบรมหลักสูตร จัดตั้ง ทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร. ๕๐,๐00.00 

๙ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ๖๐,๐00.00 

๑๐ โครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๔0,000.00 

๑๑ โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ๓๐,๐๐0.00 

๑๒ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ๔0,000.00 

๑๓ สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

5,000.00 

๑๔ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กฯ 1๐,๐๐๐.00 

๑๕ โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ๗๐,000.00 

๑๖ โครงการบานนาอยู/หมูบานนามอง/ชุมชนเขมแข็ง 
๓๐,๐00.00 

 

๑๗ โครงการปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหแกผูยากไร ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  



๓๐๒ 

 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

๑๘ โครงการแกไขปญหาความยากจน ๕๐,000.00 

๑๙ โครงการนําพาคนพิการเขารวมงานคนพิการสากลประจําป 10,000.00 

๒๐ โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผูพิการ ผูดอยโอกาส และสตรี ๖๐,๐00.00 

๒๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมวนัสตรีสากล ๒๐,๐๐0.00 

๒๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาใหญ หมูท่ี ๔ ๑๖๔,๐00.00 

๒๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกอง หมูท่ี ๗ ๒๑๖,000.00 

๒๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสูง หมูท่ี ๘ ๒๗๘,๐00.00 

๒๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาดาน หมูท่ี ๒ ๔๔๒,๐00.00 

๒๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมูท่ี ๕ ๒๖๕,๐00.00 

๒๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแดง หมูท่ี ๑ ๑๕๙,000.00 

๒๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแต หมูท่ี ๙ ๗๔,๐๐0.00 

๒๙ โครงการลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บานวังหิน หมูท่ี ๖ ๒๒๑,000.00 

๓๐ โครงการลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บานหนองแดงสหมิตร หมูท่ี ๑๐ ๑๓๓,000.00 

๓๑ โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 1๐,๐๐๐.00 

๓๒ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๒๐,000.00 

๓๓ โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ๕๐,๐00.00 

๓๔ โครงการจัดงานขนบธรรมเนียมประเพณี ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๕ โครงการปฏิบัติธรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๖ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๗ 
การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๘ โครงการคลองสวยน้ําใส ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๙ โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
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