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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบลที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลวังหิน ประกอบด้วย 
หมู่ที่  ๑  บ้านโนนเพ็ด ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   พ้ืนที่หมู่บ้าน  890 ไร่ 
หมู่ที่  ๒  บ้านหนองบัว ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  พ้ืนที่หมู่บ้าน  2,306  ไร่ 
หมู่ที่  ๓  บ้านแก ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา    พ้ืนที่หมู่บ้าน 2,556  ไร่ 
หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขี้เหล็ก ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่หมู่บ้าน 1,891 ไร่ 
หมู่ที่  ๕  บ้านหนองงูเหลือม ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่หมู่บ้าน 1,515  ไร ่
หมู่ที่  ๖  บ้านดอนยาวน้อย    ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  พ้ืนที่หมู่บ้าน 4,221  ไร่    
หมู่ที่  ๗  บ้านทุ่งรี ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   พ้ืนที่หมู่บ้าน  3,030  ไร่  
หมู่ที่ ๘  บ้านเตย ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา    พ้ืนที่หมู่บ้าน  2,933    ไร่ 
หมู่ที่ ๙  บ้านหินตั้ง ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   พ้ืนที่หมู่บ้าน 1,934 ไร่ 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านส าโรงใต้ ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   พ้ืนที่หมู่บ้าน 1,185  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านส าโรงเหนือ ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  พ้ืนที่หมู่บ้าน 2,868  ไร ่
หมู่ที่ ๑๒  บ้านบุหวาย ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   พ้ืนที่หมู่บ้าน 2,463 ไร่ 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองตะเข้ ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  พ้ืนที่หมู่บ้าน 1,584 ไร่ 

ส านักงานเทศบาลต าบลวังหิน  
       (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที ่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙)  
              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๖ ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  
              -  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๐๐๙๑๙๗  -  โทรสาร  ๐๔๔ – ๐๐๙๑๙๘ 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
        - ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั่วไปเป็นที่ราบเอียงไม่

สม่ าเสมอ มีล าห้วยยางและล าห้วยเตยไหลผ่านด้านเหนือไปด้านตะวันตกของเทศบาลมีล าห้วยไหลผ่านทางทิศ
ตะวันออกของเทศบาลต าบลวังหิน และแหล่งน้ าธรรมชาติและสร้างขึ้น กระจายอยู่ทั่วไป 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  ในช่วงปี พฤศจิกายน 2559  มีฝนตกเฉลี่ย
ประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
         สภาพของดินในบริเวณเทศบาลต าบลวังหิน   มีลักษณะร่วนปนทราย  ดินเค็ม เป็นดินลึกปาน

กลางมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ าและเป็นดินเค็มไม่เหมาะส าหรับการท าการเกษตร  ปลูกข้าวในฤดูฝน  
แต่มักเสี่ยงต่อการไม่ได้ผล ถ้าปริมาณน้ าไม่พอเพียง  จึงจ าเป็นต้องมีการขุดลอกแหล่งน้ าที่เหมาะสมและใช้ปุ๋ย
บ ารุงดินหรือ ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้

ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  ๒ แห่ง สระน้ า  ๕ แห่ง 
    หนองน้ า ๒๒ แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  ๒ แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  ๔ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
                  ซึ่งแหล่งน้ ามาการไหลผ่านดังนี้ 

ก.  ห้วยยางอยู่ทางทิศเหนือของต าบล มีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศเหนือลงไปทิศตะวันตก
ตามความลาดเอียงของพ้ืนที่ ไปบรรจบล าห้วยเจี๊ยบที่ต าบลดอนยาวใหญ่ มีน้ าตลอดปี ไหลผ่านบ้านส าโรงเหนือ  
หมู่ ๑๑,บ้านแก  หมู่ ๓ ,บ้านส าโรงใต้  หมู่ ๑๐ และบ้านเตย   หมู่ ๘    ความยาวประมาณ   ๗,๐๐๐  เมตร 

     ข.  ล าห้วยเตย  เป็นล าห้วยที่แยกจากล าห้วยยางที่บ้านเตย  หมู่  ๘  ต าบลวังหิน  ไหลลงสู่
หนองน้ าบ้านคู หมู่ ๑ ต าบลส าพะเนียง มีน้ าตลอดท้ังปี ความยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 

ค.  คลองอีสานเขียว  แยกจากล าห้วยยางไหลผ่าน บ้านแก  หมู่ ๓,บ้านส าโรงใต้   หมู่ ๑๐ ,
บ้านดอนยาวน้อย   หมู่ ๖    ต าบลวังหิน ไหลลงสู่อ่างดอนยาวน้อยหมู่ ๖ และไหลออกผ่านบ้านหนองขี้เหล็ก 
หมู่ ๔    บ้านหนองบัว   หมู่ ๒     ต าบลวังหิน  ลงสู่บึงแท่นต าบลส าพะเนียง มีน้ าไม่ตลอดปี ความยาว  
๗,๐๐๐  เมตร 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
     ในเขตเทศบาลเป็นป่าชุมชน   แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 

๑. ด้านการเมือง/การปกครอง 
ต าบลวังหินเดิมอยู่ในเขตอ าเภอบัวใหญ่เป็นต าบลที่กว้างแบ่งแยกได้หลายต าบล  ก่อนที่จะ

เรียกว่า   วังหิน  เพราะมีลานหินกว้างมากที่ล าห้วยบ้านสี่เหลี่ยมและมีปราสาทหินนางร าอยู่ที่ต าบล  บัดนี้
ต าบลวังหินได้แยกออกจากอ าเภอบัวใหญ่มาอยู่ที่อ าเภอประทายจากนั้นต าบลวังหินได้แยกไปอยู่อ าเภอโนนแดง
ส่วนต าบลกระทุ่มรายและต าบลนางร าได้แยกออกจากต าบลวังหินไปอยู่อ าเภอประทาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินได้ขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินเป็นเทศบาล
ต าบลวังหิน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                              โดยเทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา 
 

สมัยสามัญสมัยที่  1  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินเป็นเทศบาลต าบลวังหิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

เทศบาลต าบลวังหิน มีทั้งหมด  ๑๓  หมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น   จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาล
จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตาม
ความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้
จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และ
กรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
พัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมื อเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัดเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดย
เทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
 ในเขตเทศบาลต าบลวังหิน  มี ๑๓  หมู่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑  บ้านโนนเพ็ด 
      หมู่ที่  ๒  บ้านหนองบัว 
       หมู่ที่  ๓  บ้านแก 
         หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขี้เหล็ก 
        หมู่ที่  ๕  บ้านหนองงูเหลือม 
   หมู่ที่  ๖  บ้านดอนยาวน้อย 
          หมู่ที่  ๗  บ้านทุ่งรี 
  หมูที่ ๘  บ้านเตย 
  หมู่ที่ ๙  บ้านหินตั้ง 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านส าโรงใต้ 
  หมู่ที่ ๑๑  บ้านส าโรงเหนือ 
  หมู่ที่ ๑๒  บ้านบุหวาย 
  หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองตะเข้ 
เทศบาลต าบลวังหิน     ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  ของอ าเภอโนนแดง  ห่างจากที่ท าการอ าเภอโนนแดง  14  

กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  86  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ         จดเขต  ต าบลโพนทอง   อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้          จดเขต  ต าบลส าพะเนียง  และต าบลนางร า  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก    จดเขต  ต าบลนางร า  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก จดเขต  ต าบลโพนทอง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
๒.๒ การเลือกตั้ง 
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 เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลวังหิน  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลแบ่งออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  บ้านโนนเพ็ด  บ้านหนองบัว บ้านแก บ้านทุ่งรี บ้านส าโรงใต้  บ้าน
ส าโรงเหนือ  บ้านบุหวาย      

เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปด้วย บ้านหนองขี้เหล็ก  บ้านหนองงูเหลือม  บ้านดอนยาวน้อย  บ้าน
เตย บ้านหินตั้ง  บ้านหนองตะเข้   

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหินส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
เทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

 
หมู่ 

 
บ้าน  

 
จ านวนครัวเรือน 

 
ชาย 

 
หญิง 

 
รวม 

1 โนนเพ็ด 24 45 41 86 
2 หนองบัว 95 159 168 327 
3 บ้านแก 74 121 137 258 
4 บ้านหนองขี้เหล็ก 63 124 117 241 
5 บ้านหนองงูเหลือม 35 51 55 106 
6 บ้านดอนยาวน้อย 190 308 320 628 
7 บ้านทุ่งรี 74 135 121 256 
8 บ้านเตย 92 153 164 317 
9 บ้านหินตั้ง 87 147 177 324 

10 บ้านส าโรงใต้ 35 53 64 117 
11 บ้านส าโรงเหนือ 136 222 238 460 
12 บ้านบุหวาย 71 146 144 290 
13 บ้านหนองตะเข้ 42 83 77 160 

รวม 1,018 1,747 1,823 3,570 

 ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอโนนแดง    มีนาคม   ๒๕๖๒ 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
๑. บ้านโนนเพ็ด 51 52 103 
๒.บ้านหนองบัว 208 214 422 
๓.บ้านแก 161 178 339 
๔. บ้านหนองขี้เหล็ก 160 141 301 
๕. บ้านหนองงูเหลือม 72 67 139 
๖. บ้านดอนยาวน้อย 379 386 765 
๗. บ้านทุ่งรี 181 159 340 
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๘. บ้านเตย 204 208 412 
๙. บ้านหินตั้ง 201 224 425 
๑๐. บ้านส าโรงใต ้ 67 84 151 
๑๑. บ้านส าโรงเหนือ 277 285 562 
๑๒. บ้านบุหวาย 193 183 376 
๑๓. บ้านหนองตะเข้ 102 98 200 
 ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา                  
  จากการส ารวจข้อมูล เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน ร้อยละ 100  เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ร้อยละ ๖๕.59  เด็กจบชั้น ม.
3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า  คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ
และยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  ร้อยละ 0  คนอายุ 15-59 อ่าน  เขียนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได้  ร้อยล่ะ 99.95  
          ที่มา: ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลวังหิน   มี 4 โรงเรียน  สังกัด สพฐ. 
1. โรงเรียนวังหินประชาสรรค์   นักเรียน  ชาย 90 คน หญิง 80 คน รวม 170 คน 
     ตั้งอยู่บ้านหนองขี้เหล็ก  หมู่ที่ 4  ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   
     นายวธิาร   ช่างทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินประขาสรรค์  เบอร์โทร 08-1065-8861 
2. โรงแกส าโรงวิทยา    นักเรียน ชาย 33 คน  หญิง 44  คน รวม 77 คน 
     ตั้งอยู่บ้านแก  หมู่ที่ ๓  ต าบลวังหิน   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
     นางสาวมฆพร    เกษนอก   ผู้อ านวยการโรงเรียนแกส าโรงวิทยา 
3. โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง   นักเรียน ชาย 26 คน  หญิง 32 คน รวม 58 คน 
      ตั้งอยู่บ้านหินตั้ง   หมู่ที่ ๙ ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
      นายเอนก    สังมาต    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง      
4.  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี    นักเรียน ชาย 49 คน  หญงิ 33 คน รวม 82 คน 

 ตั้งอยู่บ้านทุ่งรี  หมู่ที่ ๗  ต าบลวังหิน   อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
       นายเกรียงศักดิ์   พลดงนอก   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย    จ านวน      23      คน 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรี               จ านวน      10      คน 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก                จ านวน         9      คน 
            ที่มา : กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ข้อมูล  ณ   พฤษภาคม 2562   
 
4.2  สาธารณสุข 
 - เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมข้ึนไป  9 คน  ร้อยล่ะ 100 
          - เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน  5 คน ร้อยล่ะ100 
          - เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยล่ะ 100 
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          - ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  987 ครัวเรือน ร้อยล่ะ 100 
          - ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 987 ครัวเรือน 
          - คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี   1,887 คน ร้อยล่ะ 100 
          - คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ล่ะ 3 วัน ๆ ล่ะ 30 นาที ร้อยล่ะ 99.84  
            ที่มา :  ข้อมูล จปฐ.2562 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ดีไม่ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือ
บ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข     
จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนยาวน้อย   จ านวน  ๑   แห่ง      
      (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลวังหิน)  

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) 

ผู้เสียชีวิต 
(ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง ๗๕ - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ ๑ - 
๓ โรคไข้เลือดออก - - 
๔ โรคปอดบวม - - 
๕ โรคตาแดง 2 - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไขห้วัด ๒๓๖ - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก - - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส ๒ - 

 
  ที่มา :  โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนยาวน้อย  ข้อมูล  ณ    พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

4.3 อาชญากรรม  
            เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  การแก้ปัญหาของเทศบาลที่ สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง 
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รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแล
บุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่น
แรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็น
เรื่องท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้  
 
          4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรโนนแดงได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

          ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๕.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  

๕. ระบบบริการพื้นฐาน   ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ๕.๑  เส้นทางคมนาคม 

      การคมนาคมของต าบลวังหินมีเส้นทางหลัก  ๑  เส้นทาง   คือเป็นทางลาดยาง  สายบ้านส าโรง
เหนือ - บ้านส าพะเนียง ความยาวทั้งสิ้น  ๑๐  กม.  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง ส่วนการ
คมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ภายในต าบล  บางหมู่บ้านเป็นถนนดินทราย และบางหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง  
พอถึงฤดูฝนมักเป็นหลุมเป็นบ่อใช้การไม่ได้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก   

          ส าหรับกิจการขนส่ง  มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน ๑ สาย คือ ถนนมิตรภาพ ผ่านทางด้านตะวันตก 
ไม่มีรถรับจ้างประจ าทางในต าบล ราษฎรส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ในการไปติดต่อกับ
อ าเภอ / จังหวัด 

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ 
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

 (๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
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    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข ๒  สายถนนมิตรภาพ 

  ๑.๒)  สะพาน    จ านวน    ๒    สะพาน  (สะพานบ้านเตย ม.๘) 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน   
                               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน    -     สาย 

       สภาพถนน    คอนกรีต   จ านวน     -       สาย  ระยะทาง       - กม. 
                       ลาดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      -    กม. 

                     ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จ านวน         -    สาย 

       สภาพถนน   คอนกรีต     จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
                      ลาดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      -    กม. 

                    ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
                ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จ านวน               - สาย 

      สภาพถนน     คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
                        ลาดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 

                      ลูกรัง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง     - กม. 
                      ทางหลวงทอ้งถิ่น           จ านวน    -        สาย 

        สภาพถนน     คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง     - กม. 
                         ลาดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง     - กม. 

                       ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง     - กม. 
ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลวังหิน จ านวน    ๑๕๐   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต      จ านวน     93    สาย  ระยะทาง       21,057 กม. 
       ลาดยาง จ านวน      2   สาย  ระยะทาง         4,520   กม. 

                   หินคลุก จ านวน     19    สาย  ระยะทาง       19,847 กม 
     ถนนดิน       จ านวน      72    สาย  ระยะทาง        1,916   กม. 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

  
๕.๓ การประปา 

การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่น
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะ
ผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้หมู่บ้านได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่
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ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันทีการพิจารณาโครงการต่าง เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนิน
โครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    ๔๐๗   หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลต าบลเทศบาล  ๒  แห่ง 
(๓)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    ๑๒๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

       อ่างดอนยาวน้อย    (    /   )   
       แหล่งน้ าใต้ดิน     (   -    )   

๕.๔ โทรศัพท์ 
(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    -         หมายเลข 
(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล             จ านวน   -   หมายเลข 
(๓)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน   -   ชุมสาย 
(๔)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน   -     แห่ง 
(๕)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ทั่ง ๑๓  หมู่บ้าน ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่

เทศบาล 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ไม่มี 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
๖.๓ การปศุศัตว ์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  
เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๑,๐๙๘ ตัว   กระบือ    ๓๘๘      ตัว  สุกร ๓๕๙  ตัว 
เป็ด       ๕๐ ตัว   ไก่    ๘,๐๐๐     ตัว             
สุนัข      ๑,๐๐๘  ตัว        แมว        ๒๔๒      ตัว 

             ที่มา :  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนแดง   ณ   พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   ๑ แห่ง    (โรงแรมวังหิน รีสอร์ท) 
ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
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สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -         แห่ง 
 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  และการจัดงานประเพณีต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชน 
  
๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๑๓   แห่ง 
                  (มีคนงานต่ ากว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
                      ที่มา  :  กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    ณ    พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน ๒     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๕ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง     โรงสีข้าว                    ๑๓        แห่ง 
อู่ซ่อมรถ  (ขนาดเล็ก)     ๒        แห่ง     ทะเบียนพาณิชย์               -        แห่ง        
คาราโอเกะ                 ๒       แห่ง      โรงแรม                         -        แห่ง 

ที่มา  :  กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน    ๗   กลุ่ม 
   ๑. กลุ่มธนาคารโค กระบือ ตามแนวพระราชด าริเพื่อเกษตรต าบลวังหิน 
   ๒. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ต าบลวังหิน 
   ๓. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อต าบลวังหิน 
   ๔. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหินตั้ง 
                               ๕. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเตย 
   ๖. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนยาวน้อย 
   ๗.  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองงูเหลือม 
                   ที่มา  :  ส านักปลัดเทศบาล  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖.๘  แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อย
ละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
ที่มา : จปฐ. ๒๕๖๒ 
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๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๑๐๐  

     วัดและส านักสงฆ์ในต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง   
๑. วัดบ้านดอนยาวน้อย (มีโบสถ์)  หมู่ที่ ๖ 
๒. วัดบ้านแก (มีโบสถ์)  หมู่ที่ ๓ 
๓. วัดบ้านทุ่งรี  หมู่ที่ ๗ 
๔. วัดบ้านเตย  หมู่ที่  ๘ 
๕. วัดบ้านหินตั้ง  หมู่ที่  ๙ 
๖. วัดบ้านส าโรงเหนือ  (มีโบสถ์) หมู่ที่ ๑๑ 

ส านักสงฆ์ ๑    แห่ง 
๑. ส านักสงฆบ์้านหนองบัว หมู่ที่ ๒  

             
     ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๙ % พูดภาษาท้องถิ่น  ๑ % พูดภาษาอิสาน 

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่     
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากอ่างดอนยาวน้อย ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สามารถน าขึ้นมาใช้พอเพียง  

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค -บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ าฝน   น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน    ปัญหาด้านขยะ  ประชาชนมี
การจัดการขยะกันเอง  การแก้ไขปัญหาส่งเสริมการคัดแยกขยะในแต่ละหมู่บ้าน เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือ
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แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะให้ครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที ่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเทศบาลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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ส่วนที่ ๒ 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕๘๐)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นถิ่น 
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มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

๑.๒  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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1.2.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

1.2.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
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ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
1.2.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.2.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

1.2.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

๑.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ฉบับ
ที่  ๑๒   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลวังหิน   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
3) เป้าหมาย 

การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
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(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 
4) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

๑.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.4.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลวังหินนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้า
การลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารง
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ชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมา
อาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 
โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
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(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ๑ 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูล
การประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยง
กลุ่มอาเซียน” 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น

หลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุน
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนว
ทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืน  
๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
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1.6 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี (๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  ของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด

นครราชสีมา เทศบาลได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมือง
น่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  

 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

  

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี วัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: 
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงาน
วัตนกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
(Food Valley) มาเพ่ิมศักยภาพใน
การผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

  ๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(%) 

๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
๘. จ านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
(ราย) 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
จากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 
 
 
 
 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้
อย่างครอบคลุม 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. เพ่ือสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
(ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ๔. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ป๒ี๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร 
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี
(ปี) 
 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทย์เพิ่มเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพ่ิมขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทค
โนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขา
อาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนที่ 
ในทุกด้าน 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

  ๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๑๔.ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบ
ใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการ
ว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่าไม้ 
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

 ๒.เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลิตร/คน) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
(ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น า
มันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท) 
 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าริ 
 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 

๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

   ๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) (ต่อ) 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัต ิ
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 

ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

๑.เพ่ิมขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 
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สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่ยยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร 
พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ : โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสูน่วัตกรรมใหม่ เกษตร 
อุตสาหกรรม ปลอดภัย 
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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประนะชาคม

อาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการ

อนุรักษ ์ 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง

ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ

ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
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๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ

ความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.8 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลวังหิน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลวังหินเป็นต าบลขนาดเล็กท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่
หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี 
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี ้

“เดินหน้า   เพ่ือประชาชน” 
พันธกิจ (MISSION) 
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค   
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
-  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ส่งเสริมด้านการเกษตร  กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม 
-  สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
-  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
-  ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย 
-  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
-  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
-  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
-  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญเพ่ือสร้างความอบอุ่นใจและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เพ่ือเป็นก าลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

- เพ่ือให้ประชาชน  มีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
- เพ่ือมีแหล่งน้ าที่เพียงพอในการอุปโภค  บริโภค 
- เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีทันสมัยมากข้ึน  และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
- เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
- เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ลดรายจ่าย  และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
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- เพ่ือให้ประชาชนมีในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
- เพ่ือให้มีการด ารงรักษาวัฒนธรรม  ประเพณี  อันดีงามไว้ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
-    เพ่ือให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การ
ส า น ต่ อ แ น ว ท า ง
พระราชด าริ 

1.1  ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อ
ปี 2538  เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  (ครู  บุคลากร  ทางการศึกษา  นักเรียน)  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา  เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 

2.4  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน  สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 

2.5  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.ยุทธศาสตร์ด้ าน
การพัฒนาการเกษตร 

3.1  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมเกิด
พันธุ์พืชใหม่  ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3.3  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ  ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร  และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

 3.5  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
3.6  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภค  เพ่ือจ าหน่ายและ
เพ่ือการอนุรักษ ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น
ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  ให้พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น  มีสาธารณูปโภค
ที่ดีและเข้าถึงทุกชุมชน 

4.3  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม  เพ่ือพ่ึงตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
4.4  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.5  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

4.6  ด าเนินการโครงการ  เพ่ือให้บริการประชาชน  และรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน  (อสม.) 
5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5.3  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุข
ตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 
6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
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พัฒนา 
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6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

6.2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแหล่ง
ท่องเที่ยวและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
6.3  ประสาน สนับสนุนร่วม มือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกลตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 
6.4  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในด้านสาธารณูปโภค  และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษา
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ท่อง เที่ ย ว  ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา 
 

7.1  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราชเพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจการท่องเที่ยว 
7.2  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมขึ้นโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานราชการตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
7.3  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการโดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
7.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

8.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อปท. เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
8.3  สนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูน
ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

8.4  บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
8.5  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
ในการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ 
9.2  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญเพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน 

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10.1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ 
10.3  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
พันธกิจ     
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
-  ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
-  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
เป้าประสงค์   
-  เพ่ือให้ประชาชน  มีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
-  เพ่ือให้มีแหล่งน้ าที่เพียงพอในการอุปโภค  บริโภค 
-  เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง 
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
-  มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
-  มีแหล่งน้ าสาธารณะกักเก็บน้ าไว้เพ่ิมมากข้ึน 
-  ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ลดลง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1.  พัฒนาปรับปรุง  และสนับสนุน  สาธารณูปโภค   
ขั้นพ้ืนฐาน   ไฟฟ้า  ประปา  ถนน 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานมากข้ึน 

2.  พัฒนา ปรับปรุง  แหล่งน้ าสาธารณะ มีแหล่งน้ าสามารถกักเก็บไว้ใช้ได้มากขึ้น 
3.  การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี ประชาชนได้รับปัญหาความเดือดร้อนน้อยลง 
4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานที่พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด  /กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1,6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลวังหิน  : ยุทธศาสตร์ที่  1,6 
 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรม 
 พันธกิจ     
 ส่งเสริม สนับสนุน  การศึกษา  ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรม  
 เป้าประสงค์  
 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกด้าน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
2.  ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง  4  ด้าน 
3.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ถึงบ้าน ผู้พิการ ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย 
4.  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อยโอกาส  
คนชรา  เด็กก าพร้า และคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  เด็กก าพร้า  และคนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5.  ส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี 

6.  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรศาสนา ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น 
7.  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา   ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
8. ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด  /กองสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2,4,5,7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลวังหิน  : ยุทธศาสตร์ที่  2,4,5,7,9 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 พันธกิจ    
 ส่งเสริม สนับสนุน  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
 เป้าประสงค์  
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในครัวเรือน     
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

1.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น 
2.  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษ ี เทศบาลต าบลวังหินสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม ประชาชนมีความรู้ในกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
4.  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริม  
สนับสนุน  ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5.  สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

กลุ่มอาชีพมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด  /กองสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3,5,8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลวังหิน  : ยุทธศาสตร์ที่  3,5,8 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ    
ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีรายได้    
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

2.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และ
การบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี 

3.  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

ประชาชนปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดต่อ 

4.  ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย ประชาชนมีสุขภาพอนามัยถ้วนหน้า 
5.  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด  /กองสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3,5,8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลวังหิน  : ยุทธศาสตร์ที่  3,5,8 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจ    
 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
และชุมชน 
 เป้าประสงค์  
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
   
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
มีทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1.  รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะ
ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.   สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาด ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบมากข้ึน 
3.   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม
และก าจัดมลภาวะ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและก าจัดมลภาวะ
มากขึ้น 

4.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริ หา รจั ดการทรัพยากรธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด  /กองช่าง/กองสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลวังหิน  : ยุทธศาสตร์ที่  10 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

  ผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหิน  ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
แผนการด าเนินงาน  ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นในด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  ด้วยการ
กระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างโดยเฉพาะ  ถนน  ไฟฟ้า  ท่อระบายน้ า  และส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ได้แก่  
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ  การกีฬา  การศึกษา  ส่งเสริมวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น  และได้เน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  ถึงแม้ว่าการพัฒนาตามแผนที่ผ่านมาเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืนๆ ก็ตาม  หากแต่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้นจากผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหินได้
สร้างความเจริญเติบโต  ความสะดวกสบายในการให้บริการสาธารณะ  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  พัฒนาแหล่งน้ า  
ส่งเสริมการศึกษา  วัฒนธรรม  พัฒนาการเกษตร  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  สังเกตได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล  และการส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาก
ขึ้น  ซึ่งแนวทางการพัฒนาต่อไปทางเทศบาลต าบลจะก าหนดสัดส่วนการพัฒนาความเจริญทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านแหล่งน้ า  ด้านพัฒนาอาชีพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการ  ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หลังจากที่ได้จัดท าประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล  เพ่ือน าปัญหามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข  พบว่าประชาชนต าบลวังหิน  ประสบปัญหา
ดังต่อไปนี้ 

๑. ปัญหาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
๒. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต   
๓. ปัญหาการคมนาคม   
๔. ปัญหาความยากจน 
๕. ปัญหาด้านการเกษตร   
๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตจะได้ด าเนินการแก้ไขตามแนวทางของปัญหาที่ประชาชนภายในต าบล
ได้ประสบตามความร้ายแรงและความเร่งด่วน  ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องการให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางของชีวิต 
 
๓.๒  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต  
โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  SWOT   ดังนี้ 

    จุดแข็ง  (S : Strength) 
   -  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๕  ส่วนเพื่อครอบคลุมการด าเนินงานในการให้บริการประชาชน 
   -  ต าบลมีแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงาน 
   -  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับหน่วยราชการอ่ืนในพื้นที่ 
   -  มีการมอบอ านาจการตัดสินใจการบริหารงานให้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมา 
   -  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 
   -  บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
   -  มีการจัดท าประกาศสร้างจิตส านึกและจรรยาบรรยาบรรณพนักงานส่วนต าบล 
   -  มีทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -  มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
   -  มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (เสื่อกก) 
   -  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารองรับเยาวชนในพื้นท่ี 
   -  มีศูนย์พัมนาเด็กเล็กรองรับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ 
   -  มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเป็นประจ า 

จุดอ่อน  (W : Weakness) 
   -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ 
   -  ขาดกฎหมายที่ออกจากท้องถิ่นรองรับภารกิจต่างๆ  
   -  ขาดการวางระบบฐานข้อมูลที่ดี 
   -  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตต าบล 
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   -  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีระดับต่ า 
   -  ตัวแทนของประชาชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
   -  ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในพ้ืนที่ 
   - เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
  โอกาส  (O : Opportunity) 
   -  งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
   -  นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน , ภัยแล้ง , ภัยธรรมชาติ 
   -  การคมนาคมสายหลักเข้าสู่ตัวอ าเภอและตัวเมือง 

-  เทศบาลต าบลวังหินสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการแก่นักเรียน  นักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป 

- เทศบาลต าบลวังหินสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่าประมาณการปีละ
ประมาณร้อยละ   ๑๐ 

   -  เทศบาลต าบลวังหินสามารถพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ภายในต าบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

   อุปสรรค  (T : Threat) 
   -  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
   -  ภัยแล้งต่อเนื่อง 
   -  ประชาชนขาดความสนใจข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น 
   -  สาธารณูปโภค-สาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง 
   -  ความยากจนของชุมชนชนบท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ป ี

(มี ๗ ยุทธ) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ์) 
 

( 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 

(มี ๓ ยุทธ์) 

ยุทธสาตร์

จังหวัด 

(มี ๕ ยุทธ์) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์

ภาค 

(มี ๖ ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๖ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ทต.วังหิน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

ด้านการด าเนินงานอื่นๆ  แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
และ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สังคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา  
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                         โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสมีา 

ด้านการด าเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
ด้านบริการชุมขนและ

สังคม 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

 



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 ขดุลอกสระโคกหนองกรวด  เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำร กวำ้ง 80  ม.ยำว  80  ม. 640,000       640,000       640,000       640,000 640,000 ร้อยละ 70 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

หมู่ที่ 10 เกษตรและเลี ยงสัตวแ์ละ ลึก  3.00 ม. ของกำร กำรอปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค กกัเกบ็น ้ำ

2 ขดุลอกสระศรีทอง  หมู่ที่ 10 เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำร กวำ้ง  100   ม.ยำว  150   ม.ลึก 500,000       500,000       500,000       500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

เกษตรและเลี ยงสัตวแ์ละ 3.00ม.   ของกำร กำรอปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค กกัเกบ็น ้ำ

3 โครงกำรกอ่สร้ำงท้ำนบดิน เพื่อควำมสะดวกในกำร วำงท่อขนำด x 100 x 100 200,000 200,000       200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

พร้อมวำงท่อระบำยน ้ำขำ้ม สัญจรไปมำ ของกำร ในกำรสัญจรไปมำ

คลองอสิำนเขยีว  หมู่ที่ 13 กกัเกบ็น ้ำ

4 ขดุบ่อในไร่นำ  หมู่ที่ 1 - 13 เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำร กวำ้ง  20 ม.ยำว  40 ม.ลึก 500,000       500,000       500,000       500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

เกษตรและเลี ยงสัตวแ์ละ 3.00 ม. ของกำร กำรอปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค กกัเกบ็น ้ำ

5 โครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร ขดุเจำะบ่อบำดำลในเขต 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000      ร้อยละ 70 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

ต้ำบลวงัหิน ของกำร กำรอปุโภคบริโภค

กกัเกบ็น ้ำ

6 กอ่สร้ำงฝำยทดน ้ำเขำ้อำ่ง เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร กอ่สร้ำงฝำยน ้ำล้นบ้ำน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

ประปำหนองบัว หมู่ที่ 2 และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค หนองบัว  หมู่ที่ 2 ของกำร กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

ตลอดปี กกัเกบ็น ้ำ และอปุโภคบริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

7 กอ่สร้ำงประตูเปิดปิดบ้ำน เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร กอ่สร้ำงประตูเปิด ปิด 100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

หนองบัว  หมู่ที่ 2 และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค หมู่ที่ 2 ของกำร กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

ตลอดปี กกัเกบ็น ้ำ และอปุโภคบริโภค

8 ซ่อมสร้ำงฝำยน ้ำล้นล้ำห้วยยำง เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร ซ่อมแซมฝำยน ้ำล้นล้ำ  -  - 500,000       500,000       500,000      ร้อยละ 60 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

หมู่ที่ 11 และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค ห้วยยำงหมู่ที่ 11 ของกำร กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

ตลอดปี กกัเกบ็น ้ำ และอปุโภคบริโภค

9 ขดุลอกคลองอสีำนเขยีว หมู่ที่ 10 เพื่อกกัเกบ็น ้ำไวอ้ปุโภค ขนำดกวำ้ง    10   ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      ร้อยละ 60 มนี ้ำไวอ้ปุโภค บริโภค กองชำ่ง

บริโภคและกำรเกษตร ยำว  900     ม. ของกำรกกัเกบ็ และกำรเกษตร

ลึก  1.00    ม. น ้ำ

10 กอ่สร้ำงประตูเปิด ปิดคลอง เพื่อกกัเกบ็น ้ำไวเ้พื่อกำร ขนำดกวำ้ง   3.00    ม.  - 30,000         30,000         30,000         30,000       ร้อยละ 60 มนี ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร กองชำ่ง

อสีำนเขยีว(ศำลปู่ตำ)  หมู่ที่ 2 เกษตรและเลี ยงสัตว์ สูง   2.00    ม. ของกำรกกัเกบ็ และเลี ยงสัตว์

น ้ำ

11 กอ่สร้ำงประตูปิดเปิด(ฉกุเฉนิ) เพื่อกกัเกบ็น ้ำไวเ้พื่อกำร ขนำดกวำ้ง    1.00     ม.  - 20,000         20,000         20,000          - ร้อยละ 60 มนี ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร กองชำ่ง

หมู่ที่ 2 เกษตรและเลี ยงสัตว์ สูง  1.00    ม. ของกำรกกัเกบ็ และเลี ยงสัตว์

น ้ำ

12 กอ่สร้ำงประตูเปิด ปิดคลองอสีำน เพื่อกกัเกบ็น ้ำไวเ้พื่อกำร ขนำดกวำ้ง  3.00  ม.  - 30,000         30,000         30,000         30,000       ร้อยละ 60 มนี ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร กองชำ่ง

เขยีว  หมู่ที่ 3 เกษตรและเลี ยงสัตว์ สูง   2.00    ม. ของกำรกกัเกบ็ และเลี ยงสัตว์

น ้ำ

13 กอ่สร้ำงประตูเปิด ปิดคลองอสีำน เพื่อกกัเกบ็น ้ำไวเ้พื่อกำร ขนำดกวำ้ง  9.00   ม.  - 50,000         50,000         50,000         50,000       ร้อยละ 60 มนี ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร กองชำ่ง

เขยีว  หมู่ที่ 10 เกษตรและเลี ยงสัตว์ สูง  2.00    ม. ของกำรกกัเกบ็ และเลี ยงสัตว์

น ้ำ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงกำรจดัซื อวสัดุอปุกรณ์ เพื่อจดัซื อวสัดุอปุกรณ์กำร ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 3 แห่ง 150,000       150,000       150,000       150,000       150,000      จำ้นวนของ มวีสัดุกำรศึกษำที่ทัน กอง

กำรศึกษำ ศึกษำใชเ้ป็นส่ือกำรเรียน วสัดุกำร สมยัและเพียงพอ กำรศึกษำ

กำรสอน ศึกษำ

2 โครงกำรพัฒนำศูนยพ์ัฒนำเด็ก เพื่อพัฒนำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนำเด็กทั ง  3  ศูนย์ 30,000 30,000         30,000 30,000 30,000 จำ้นวนของ ศูนยพ์ัฒนำเด็กทั งสำม กอง

เล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้ำนต่ำงๆ ศูนยเ์ด็กที่เป็น ศูนยเ์ป็นศูนยท์ี่ได้ กำรศึกษำ

เชน่  ด้ำน ร่ำงกำยและสติปัญญำ แหล่งเรียนรู้ มำตรฐำน

ให้เหมำะสมตำมวยัและเต็มศักยภำพ

3 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และ เพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทั ง เด็กนักเรียนในเขตต้ำบล 100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 จำ้นวนของ เด็กรับกำรพัฒนำทั ง กอง 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กและเยำวชน ด้ำนสติ ปัญญำ ด้ำนอำรมณ์และ วงัหิน เด็กที่เขำ้ร่วม ด้ำนสติ ปัญญำ ด้ำน กำรศึกษำ

ในเขตเทศบำลต้ำบลวงัหิน ด้ำนสังคมอยำ่งเหมำะสมตำมวยั งำน อำรำณ์และด้ำนสังคม

และเต็มศักยภำพ อยำ่งเหมำะสมตำมวยัและเต็ม

4 ทัศนศึกษำเพื่อเสริมประสบ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กทุกแห่ง 50,000 50,000         50,000 50,000 50,000 จำ้นวนของ เด็กได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์กอง

กำรณ์ ตรงในกำรออกทัศนศึกษำนอก เด็กที่ออก ตรงในกำรออกทัศนศึกษำนอกกำรศึกษำ

ห้องเรียน ทัศนศึกษำ ห้องเรียน

5 โครงกำรปฐมนิเทศน์ศูนย์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กทุกแห่ง 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000       จำ้นวนของ เด็กเล็กมคีวำมพร้อม กอง

พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลวงัหิน ให้กบัผู้ปกครองของเด็ก เด็กที่เขำ้ร่วม ในกำรเขำ้เรียนมำกขึ น กำรศึกษำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำร เพื่อสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำร ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กใน  - 29,380         29,380         29,380         29,380       จำ้นวนของ ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กมเีงิน กองกำร

บริหำรสถำนศึกษำของศูนยพ์ัฒนำ บริหำรสถำนศึกษำของศูนย์ ต้ำบลวงัหิน  3 แห่ง ศูนยพ์ัฒนำ ในกำรบริหำรงำนภำยใน ศึกษำ

เด็กเล็กเทศบำลต้ำบลวงัหิน(ศพด.) พัฒนำเด็กเล็ก โดยมรีำยละเอยีดดังนี เด็กเล็กที่ได้รับ สถำนศึกษำ

ค่ำหนังสือ                   อตัรำคนละ 200  บำท/ปี

ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน        อตัรำคนละ 200  บำท/ปี

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน     อตัรำคนละ 300  บำท/ปี

ค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน    อตัรำคนละ 430  บำท/ปี

7 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำร เพื่อสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำร ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กทุกแห่ง 289,100 220,500 220,500 220,500 220,500 จำ้นวนของ ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กมี กองกำร

บริหำรสถำนศึกษำของศูนยพ์ัฒนำ บริหำรสถำนศึกษำของศูนย์ ศูนยพ์ัฒนำ เงินในกำรบริหำรงำน ศึกษำ

เด็กเล็กเทศบำลต้ำบลวงัหิน พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบล เด็กเล็กที่ได้รับ ภำยในสถำนศึกษำ

(ค่ำอำหำรกลำงวนั) วงัหิน (ค่ำอำหำรกลำงวนั)

8 ค่ำอำหำรเสริม(นม) เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำร ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กทุกแห่ง 875,168 875,168 875,168 875,168 875,168 จำ้นวนของ เด็กนักเรียนได้รับ กองกำร

ส้ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กและ ซื ออำหำรเสริม(นม) เงินอดุหนุน โรงเรียนสังกดัสพฐ.ในเขต ศูนยพ์ัฒนำ อำหำรเสริมนมอยำ่ง ศึกษำ

โรงเรียนสังกดัสพฐ. ส้ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม(นม) เทศบำลต้ำบลวงัหิน เด็กเล็กและ ทั่วถงึ

ของศพด.และรร.ในสังกดัสพฐ. โรงเรียนที่ได้รับ

9 โครงกำรอำหำรกลำงวนัโรงเรียน เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมโครง โรงเรียนสังกดัสพฐ.ในเขต 1,496,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 จำ้นวนของ เด็กนักเรียนได้รับ กองกำร

สังกดัสพฐ. กำรอำหำรกลำงวนัโรงเรียน เทศบำลต้ำบลวงัหิน โรงเรียนที่ได้รับ อำหำรกลำงวนัอยำ่ง ศึกษำ

สังกดัสพฐ. ทั่วถงึ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่
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2.2 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 กอ่สร้ำงศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กบ้ำน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส้ำหรับ กอ่สร้ำงศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000   จำ้นวนของ ได้แหล่งเรียนรู้ส้ำหรับ กองกำร

ทุ่งรี หมู่ที่ 7 เด็ก บ้ำนทุ่งรี หมู่ที่ 7 กำรกอ่สร้ำง เด็กที่ได้มำตรฐำน ศึกษำ

2 ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กภำยใน เพื่อปรับปรุงศูนยพ์ัฒนำเด็ก ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้าน  - 174,000       174,000       174,000       174,000      จำ้นวนของ 1. ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กของ กองชำ่ง

ต้ำบลวงัหิน เล็กของเทศบำลให้น่ำอยู่ ดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ดงัน้ี กำรกอ่สร้ำง เทศบำลต้ำบลวงัหินมี

1.ติดตั งผนังประตู หน้ำต่ำงอลูมเินียมขนำด กวำ้ง 3.14 ม ยำว 7.78 ม. จำ้นวน 1 ชดุ ควำมน่ำอยู่ยงิขึ น

2. ติดตั งหน้ำต่ำงอลูมเินียมขนำดกวำ้ง 1.45 ม.ยำว 1.95 ม. จำ้นวน 8 ชดุ เพิ่มขึ น

ติดตั งผนัง ประตู หน้ำต่ำงอลูมเินียมขนำดกวำ้ง 2.95 ม. ยำว 3.26 ม. จำ้นวน 1 ชดุ

ติดตั งประตูอลูมเินียมขนำดกวำ้ง 2.30 ม. สูง 2.00 เมตร จำ้นวน  1 ชดุ

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 ดงัน้ี

1.ติดตั งผนังประตู หน้ำต่ำงอลูมเินียมขนำด กวำ้ง 2.57 ม.ยำว 8.27 เมตร จำ้นวน 1 ชดุ

ติดตั งหน้ำต่ำงอลูมเินียมขนำดกวำ้ง 1.00 ม. ยำว 1.90 เมตร จำ้นวน 4 ชดุ ติดตั งหน้ำต่ำงอลูมเินียมขนำดกวำ้ง 1.00 ม. ยำว 1.30 ม. จำ้นวน 1 ชดุ  
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  3 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมกำรผลิตขำ้วพันธุ์ดีและ 1)เพื่อปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ กลุ่มส่งเสริมอำชพีกำรเกษตร/ 350,000 350,000       350,000 350,000 350,000 จำ้นวนของ  - ผลผลิตเพิ่มขึ นและ ทต.วงัหิน/

มคุีณภำพ ขำ้วแบบยั่งยนืตำมระบบ กลุ่มแมบ่้ำนเกษตรกร/ศูนยข์ำ้ว ผู้เขำ้ร่วม มคุีณภำพดี สนง.เกษตร

มำตรฐำน GAP ชมุชน(หมู1่ - 13) โครงกำร  - รำยได้เพิ่มขึ นและ

2)เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต ต้นทุนกำรผลิตลดลง

3) เพื่อสนับสนุนกำรรวมกลุ่มและ  - มแีหล่งกระจำยพันธุ์

พัฒนำศูนยข์ำ้วชมุชน ขำ้วพันธุ์ดีในต้ำบล

4) เพื่ออบรมให้ควำมรู้ให้กลุ่มเกษตรกร

5) จดัซื อเมล็ดพันธุ์ขำ้วที่มคุีณภำพ

2 จดัท้ำแปลงสำธติกำรเกษตร เพื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้กำรท้ำ จดัท้ำแปลงสำธติบริเวณอำ่ง 50,000 50,000         50,000 50,000 50,000 จำ้นวนของ ประชำชนได้เรียนรู้กำร ทต.วงัหิน/

กำรเกษตร ดอนบยำวน้อย หมู่ที่ 6 แปลงสำธติ ท้ำกำรเกษตร สนง.เกษตร

3 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำร เพื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้กำรท้ำ เกษตรกรต้ำบลวงัหิน จำ้นวน 50,000 50,000         50,000         50,000         50,000       ประชำชนเขำ้ ประชำชนได้เรียนรู้กำร ทต.วงัหิน/

ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ ปุ๋ยอนิทรีย์ 100  คน ร่วมร้อยละ ท้ำกำรเกษตร สนง.เกษตร

80

4 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรแก้ เพื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้ เกษตรกรต้ำบลวงัหิน จำ้นวน 50,000 50,000         50,000         50,000         50,000       ประชำชนเขำ้ ประชำชนได้เรียนรู้กำร ทต.วงัหิน/

ปัญหำคุณภำพดิน กำรท้ำ 100  คน ร่วมร้อยละ ท้ำกำรเกษตร สนง.เกษตร

80

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  3 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

5 พัฒนำศักยภำพอำสำสมคัร เพื่อพัฒนำศักยภำพอำสำสมคัร อำสำสมคัรเกษตรหมู่บ้ำน 50,000 50,000         50,000 50,000 50,000 จำ้นวนของ อำสำสมคัรเกษตรหมู่ ส้ำนักปลัด

เกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) เกษตรหมู่บ้ำน(อกม.) (อกม.)ทุกหมู่บ้ำน อกม.ที่เขำ้ บ้ำน(อกม.)มศัีกยภำพ จพง.เกษตร

 -เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงของดิน ร่วม  - เพิ่มอนิทรียว์ตัถใุห้แกดิ่น

 -เพื่อลดกำรเผำตอซังฟำงขำ้ว  - กำรใชปุ้๋ยเคมี/สำรเคมี

 - เพื่อลดปริมำณกำรใชปุ้๋ยเคมี ในกำรเกษตรลดลง

 -เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต  - ต้นทุนกำรผลิตลดลง

  -เพื่อเกษตรกรมคีวำมรู้ในกำร  -เกษตรกรมกีำรเตรียม

ป้องกนักำ้จดัศัตรูพืชอยำ่ง ป้องกนักำ้จดัศัตรูพืช

ถกูวธิี ได้อยำ่งทันท่วงที

6 ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิต  - เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้เสริม กลุ่มแมบ่้ำนเกษตรกร/กลุ่ม  -  - 20,000 20,000 20,000 จำ้นวนของ  - เกษตรกรมรีำยได้เพิ่ม ทต.วงัหิน/

ทำงกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ ให้แกเ่กษตรกร ส่งเสริมอำชพีเกษตร/กลุ่ม เกษตรที่มี  - ลดปัญหำกำรวำ่งงำน สนง.เกษตร

 - เพื่อเพิ่มมลูค่ำผลผลิต วสิำหกจิชมุชน รำยได้เพิ่มขึ น

 - เพื่อลดปัญหำกำรวำ่งงำน

7 โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อส่งเสริมกำรท้ำไร่นำสวน เกษตรกรต้ำบลวงัหิน 300,000 300,000       300,000 300,000 300,000 จำ้นวนของ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร ส้ำนักปลัด

ผสมตำมหลักเศรษฐกจิแบบ เกษตรที่มี เกษตรมปีระสิทธภิำพ จพง.เกษตร

พอเพียง รำยได้เพิ่มขึ น

8 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ 1. สนับสนุนกำรรวมกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอำชพีกำรเกษตร/  -  - 50,000 50,000 50,000 จำ้นวนของ 1. เกษตรกรมคีวำมรู้เร่ืองส้ำนักปลัด

ตลำดสินค้ำเกษตรและ เกษตรกรในกำรจำ้หน่ำยผลผลิต กลุ่มวสิำหกจิชมุชน เกษตรกรที่ กำรบริหำรจดักำรผลผลิตจพง.เกษตร

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 2. เพื่อเกษตรกรมคีวำมรู้ในด้ำน (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13) เขำ้ร่วม และกำรตลำด

กำรตลำดและสร้ำงเครือขำ่ย 2. เกษตรกรมกีำรรวมกลุ่ม

3. เพื่อลดควำมเส่ียงจำกรำคำ และสร้ำงเครือขำ่ยเพื่อ

ผลผลิตตกต้่ำ จำ้หน่ำยผลผลิตในท้องถิ่น

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  3 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

9 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม/่  -เพิ่มทำงเลือกและลดควำมเส่ียง กลุ่มส่งเสริมอำชพีกำรเกษตร/ 30,000 30,000         30,000 30,000 30,000 จำ้นวนของ เกษตรกรมรีำยได้เพิ่ม ส้ำนักปลัด

ไร่นำสวนผสมตำมหลัก จำกกำรประกอบอำชพี กลุ่มวสิำหกจิชมุชน เกษตรกรที่ เกษตรกรมแีหล่งเรียนรู้ จพง.เกษตร

เศรษฐกจิพอเพียง  -เพื่อลดรำยจำ่ยและเพิ่มรำยได้ ท้ำ ในชมุชน

10 โครงกำรฝึกอบรมอำชพีให้กลุ่ม เพื่อฝึกอบรมอำชพีให้กลุ่มสตรี กลุ่มสตรีแมบ่้ำนต้ำบลวงัหิน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ กลุ่มสตรีมคีวำมรู้ในกำร ส้ำนักปลัด

สตรีแมบ่้ำน แมบ่้ำน ประชำชนที่ ประกอบอำชพี พัฒนำชุมชน

เขำ้ร่วม

11 โครงกำรกอ่สร้ำงศูนยเ์รียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรท้ำกำร กอ่สร้ำงศูนยเ์รียนรู้ต้ำบล 200,000 200,000       200,000       200,000       200,000      จำ้นวนของ ต้ำบลวงัหินมแีหล่งเรียนรู้ ส้ำนักปลัด

ต้ำบล เกษตร วงัหิน จำ้นวน 1 แห่ง เกษตรกรที่ เกี่ยวกบักำรท้ำเกษตร จพง.เกษตร

ที่เขำ้มำเรียนรู้

12 กอ่สร้ำงโรงสีชมุชนบ้ำนโนนเพ็ด จดัตั งโรงสีขำ้วเพื่อแหล่ง จดัซื อโรงสีขำ้วจำ้นวน  - 100,000       100,000       100,000       100,000      ร้อยละของ ประชำชนมแีหล่งสีขำ้ว ส้ำนักปลัด

หมู่ที่ 1 ถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน 1 เคร่ือง ประชำชนที่ ใกล้บ้ำน

กำรสีขำ้วที่ถกูต้องและมี เขำ้มำใช้

ประสิทธภิำพแกเ่กษตรกร

13 โรงเกบ็ผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่กกัเกบ็ ขนำด กวำ้ง  8  เมตร  - 200,000       200,000       200,000       200,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่เกบ็ กองชำ่ง

บ้ำนโนนเพ็ด  หมู่ที่ 1 ผลผลิตทำงกำรเกษตรของ ยำว  20  เมตร พื นที่ กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

ชมุชน ใชส้อยไมน่้อยกวำ่ 160  เมตร  ที่มั่นคง แขง็แรง

14 กอ่สร้ำงโรงสีชมุชนบ้ำนหินตั ง จดัตั งโรงสีขำ้วเพื่อแหล่ง จดัซื อโรงสีขำ้วจำ้นวน  - 100,000       100,000       100,000       100,000      ร้อยละของ ประชำชนมแีหล่งสีขำ้ว ส้ำนักปลัด

หมู่ที่ 9 ถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน 1 เคร่ือง ประชำชนที่ ใกล้บ้ำน

กำรสีขำ้วที่ถกูต้องและมี เขำ้มำใช้

ประสิทธภิำพแกเ่กษตรกร

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  3 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

15 ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร เพื่อจดัหำบริกำรไฟฟ้ำให้ ขยำยเขตไฟฟ้ำให้กบัพื นที่  - 50,000         50,000         50,000         50,000       ร้อยละของ เกษตรกรมไีฟฟ้ำใชใ้น ส้ำนักปลัด

พื นที่ท้ำกนิทำงกำรเกษตร ท้ำกนิทำงกำรเกษตรของ จำ้นวนผู้ใชไ้ฟ พื นที่ท้ำกนิกำรเกษตร

เกษตรกรต้ำบลวงัหินทุกหมู่บ้ำน ท้ำกำรเกษตร

16 โรงเรือนคลังอำหำรสัตว์ เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่กกัเกบ็ ขนำด กวำ้ง  8  เมตร  - 200,000       200,000       200,000       200,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่เกบ็ กองชำ่ง

บ้ำนแก  หมู่ที่ 3 อำหำรสัตว์(ฟำงกอ้น) ยำว  20  เมตร พื นที่ กำรกอ่สร้ำง อำหำรสัตว์(ฟำงกอ้น)

ชมุชน ใชส้อยไมน่้อยกวำ่ 160  เมตร ที่มั่นคง แขง็แรง

17 ส่งเสริมกำรเลี ยงโคแบบประณีต เพื่อให้เกษตรกรปรับเปล่ียน อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบั  - 50,000         50,000         50,000         50,000       ร้อยละ เกษตรกรปรับเปล่ียน ส้ำนักปลัด

กำรเลี ยงโค กำรเลี ยงโคแบบปรำณีต 40 ของกำร วถิกีำรเลี ยงโค

เลี ยงโค

18 ตลำดนัดโค กระบือ เพื่อเป็นสถำนที่ในกำรค้ำขำย จดัให้มตีลำดกำรค้ำขำย  - 100,000       100,000       100,000       100,000      จำ้นวนของ มสีถำนที่ค้ำขำยโค ส้ำนักปลัด

โค กระบือ โค กระบือ ผู้ค้ำที่มำค้ำ กระบือในพื นที่ต้ำบล

ขำย วงัหิน

19 ส่งเสริมกำรผลิตอำหำรสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถผสม อบรมให้ควำมรู้ด้ำนอำหำร  - 50,000         50,000         50,000         50,000       ร้อยละของ เกษตรกรได้รับควำมรู้ ส้ำนักปลัด

อำหำรขน้ไวใ้ชเ้องในฟำร์ม สัตวแ์ละกำรผสมอำหำรสัตว ์ ผู้เขำ้ฝึกอบรม ด้ำนอำหำรสัตวส์ำมำรถ

 โดยใชว้ตัถดิุบในท้องถิ่น พร้อมฝึกปฏิบัติกำรผสม ผลิตอำหำรสัตวไ์วใ้ช้

อำหำรสัตว ์ เองได้ โดยใชว้ตัถดิุบ

อำหำรสัตวใ์นท้องถิ่น

20 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  - 103,000       103,000        - ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนโนนเพ็ด  หมู่ที่ 1 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร ของชมุชน

หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. พิกดั 48p 021824 utm 1716419

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  3 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

21 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 2 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร ของชมุชน

หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม.

22 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  - 103,000       103,000        - ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนแก หมู่ที่ 3 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร ของชมุชน

หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. พิกดั 48p 0237181 utm 1716962

23 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนหนองขี เหล็ก หมู่ที่ 4 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร ของชมุชน

หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม.

24 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  - 103,000       103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 5 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร ของชมุชน

หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม.

25 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนดอนยำวน้อย  หมู่ที่ 6 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร ของชมุชน

หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม.

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  3 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

26 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  - 103,000       103,000        - ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนทุ่งรี  หมู่ที่ 7 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตรหนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. ของชมุชน

27 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนเตย  หมู่ที่ 8 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. ของชมุชน

28 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนหินตั ง  หมู่ที่ 9 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. ของชมุชน

29 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนส้ำโรงใต้  หมู่ที่ 10 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร ของชมุชน

หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม.

30 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนบุหวำย  หมู่ที่ 11 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. ของชมุชน

31 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  -  - 103,000       103,000      ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนบุหวำย  หมู่ที่ 12 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตร หนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. ของชมุชน

32 ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ตำกผลผลิต กอ่สร้ำงลำนตำกผลผลิต  -  - 103,000       103,000        - ร้อยละของ ชมุชนมสีถำนที่ตำก กองชำ่ง

บ้ำนหนองตะเข ้ หมู่ที่ 13 ทำงกำรเกษตรของชมุชน ทำงกำรเกษตรขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง ผลผลิตทำงกำรเกษตร

12  เมตร ยำว 22 เมตรหนำ 0.10 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่  264 ตร.ม. พิกดั 48p 0237875 utm 1714756 ของชมุชน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  4  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 สงเครำะห์ประชำชนผู้ด้อย เพื่อจำ่ยเบี ยยงัชพีให้กบัผู้ด้อย ประชำชนผู้ด้อยโอกำส 30,000 30,000         30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกำสเด็ก สตรี  ส้ำนักปลัด

โอกำส โอกำส เด็ก  สตรี   ในเขตต้ำบลวงัหิน ของผู้มสิีทธิ์ ได้รับกำรจดัสวสัดิกำร นักพัฒนำ

ชมุชน

2 โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกบั เพื่อให้เด็กและสตรีได้รับทรำบ เด็กและสตรีในเขตต้ำบล 10,000 10,000         10,000 10,000 10,000 จำ้นวนของ เด็กและสตรีได้รับทรำบ ส้ำนักปลัด

กฎหมำยคุ้มครองเด็กและสตรี เกี่ยวกบักฎหมำยในกำรคุ้ม วงัหิน ผู้เขำ้ร่วมอบรม เกี่ยวกบักฎหมำยในกำร นักพัฒนำ

ครองตนเอง คุ้มครองตนเอง ชมุชน

3 โครงกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัย 1. เพื่อให้ผู้ยำกไร้และด้อย ผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส 100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 จำ้นวนผู้ ผู้ยำกไร้ด้อยโอกำสได้รับ ส้ำนักปลัด

ให้กบัผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส โอกำสมทีี่อยู่อำศัยที่ดีขึ น ยำกไร้และ กำรปรับปรับที่อยู่อำศัย นักพัฒนำ

2. เพื่อให้ผู้ยำกไร้มคุีณภำพชวีติที่ดีขึ น ผู้ด้อยโอกำส ชมุชน

3. เพื่อให้ได้รับกำรบริกำรขั น ที่ได้รับชว่ยเหลือ

พื นฐำนที่จำ้เป็นต่อกำรด้ำรงชพี

4 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน เพื่ออบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร กลุ่มสตรีแมบ่้ำน ,กลุ่มเยวชน 50,000 50,000         50,000 50,000 50,000 จำ้นวนของ สตรีแมบ่้ำน, เยำวชน, ส้ำนักปลัด

กลุ่มอำชพี แปรรูปอำหำรและกำรผูกผ้ำ, ,ผู้สูงอำย ุประชำชนทั่วไป ผู้เขำ้ร่วม ผู้สูงอำย,ุประชำชน นักพัฒนำ

ท้ำดอกไมป้ระดิษฐ์ , กำรจกัสำน, จำ้นวน 50 คน อบรม น้ำควำมรู้ไปประกอบ ชมุชน

ฯลฯ อำชพีได้

5 โครงกำรพัฒนำและ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้ ส่งเสริมศูนยพ์ัฒนำครอบครัว 20,000 20,000         20,000         20,000         20,000       จำ้นวนของ ครอบครัวในต้ำบลวงัหิน ส้ำนักปลัด

ส่งเสริมศูนยพ์ัฒนำครอบครัว แขง็ให้กบัครอบครัวในต้ำบล ในเขตต้ำบลวงัหิน ศูนยพ์ัฒนำ มคีวำมเขม้แขง็มำกขี น

ครอบครัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  4  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำร กลุ่มเด็ก เยำวชนในต้ำบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000      จำ้นวนของ เด็ก เยำวชนมคีวำมรู้ ส้ำนักปลัด

ปัญหำกำรตั งครรภ์ที่ไมพ่ร้อม ตั งครรภ์ที่ไมพ่ร้อมและโรคติดต่อ วงัหิน จำ้นวน 100 คน ผู้เขำ้ร่วม ในกำรป้องกนัปัญหำ นักพัฒนำ 

และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธุ์ ทำงเพศสัมพันธุ์ อบรม กำรตั งครรภ์ ชมุชน

7 โครงกำรรณรงค์อนำมยัเจริญ 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ที่ถกู เด็ก เยำวชนในต้ำบลวงัหิน 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000      จำ้นวนของ เด็ก เยำวชนมคีวำมรู้ สำธำรณสุข

พันธุ์ ต้องเกี่ยวกบักำรมเีพศสัมพันธแ์ก่ ผู้เขำ้ร่วม ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำร

เด็กและเยำวชนในต้ำบลวงัหิน อบรมไมน่้อย มเีพศสัมพันธท์ี่ถกูต้อง

2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ กวำ่ร้อยละ

กำรเกดิโรคเอดส์และกำรตั งครรภ์ในกลุ่มวยัรุ่น 60

3. เพื่อให้เยำวชนได้มส่ีวนร่วมและรับรู้ปัญหำที่เกดิขึ นและร่วมกนัแกไ้ขปัญหำ

8 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมใน 1.เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม ผู้สูงอำย/ุผู้ดูแล จำ้นวน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000      จำ้นวนของ ผู้สูงอำยแุละผู้ดูแลผู้สูง ส้ำนักปลัด

กำรเขำ้สู่สังคมผู้สูงอำยุ พร้อมให้กบัผู้สูงอำยทุี่จะเขำ้ 100  รำย ผู้เขำ้ร่วม อำยมุกีำรเตรียมควำม นักพัฒนำ 

สู่สังคมสูงอำยุ อบรม พร้อมในกำรเขำ้สู่สังคม ชมุชน

2. เพื่อให้คุณภำพชวีติผู้สูงอำยดีุขึ น ผู้สูงอำยุ

3. เพื่อให้ผู้สูงอำยมุคีวำมรู้เพิ่มขึ น

4.เพื่ออบรมเตรียมควำมพร้อมให้กบัผู้สูงอำยุ

9 โครงกำรอบรมพัฒนำบทบำท 1. เพื่อให้สตรีเขำ้ใจถงึบทบำทสตรี กลุ่มสตรีในต้ำบลวงัหิน 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000       จำ้นวนของ สตรีในต้ำบลได้ปรับ ส้ำนักปลัด

สตรี 2. เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่ำนิยม จำ้นวน  100 คน ผู้เขำ้ร่วม เปล่ียนทัศนคติ ค่ำนิยม นักพัฒนำ 

เดิม ๆไปสู่ค่ำนิยมใหม่ๆ ในกำรแกป้ัญหำครอบครัว อบรม แกป้ัญหำครอบครัวไป ชมุชน

3.เพื่อให้สตรีมคีวำมเป็นผู้น้ำมำกขึ นในกำรร่วมกนัวำงแผนและพัฒนำ สู่ค่ำนิยมใหม่ๆ

10 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ เพื่อให้ควำมรู้แกผู้่พิกำร ผู้พิกำรต้ำบลวงัหิน 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000       จำ้นวนของ คนพิกำรมคุีณภำพชวีติ ส้ำนักปลัด

คนพิกำร ผู้เขำ้ร่วม ที่ดี นักพัฒนำ

อบรม ชมุชน

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  4  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

11 โครงกำรอบรมพัฒนำเยำวชน เพื่อให้ควำมรู้กบัเยำวชนต้ำบล เยำวชนต้ำบลวงัหิน จำ้นวน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ เยำวชนได้รับควำมรู้ ส้ำนักปลัด

100  คน ผู้เขำ้ร่วม ในกำรปฏิบัติตน นักพัฒนำ 

อบรม ชมุชน

12 โครงกำรฝึกอบรมกำรประกอบ เพื่อเป็นอบรมส่งเสริมชว่ยเหลือ เด็ก/เยำวชน/สตรี/ผู้พิกำร/ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ เด็ก/เยำวชน/สตรี/ ส้ำนักปลัด

อำชพี/กำรเพิ่มรำยได้ กำรรวมกลุ่ม    กำรผลิต ผู้สูงอำย/ุผู้ด้อยโอกำส ผู้เขำ้ร่วม ผู้พิกำร/ผู้สูงอำย/ุ นักพัฒนำ 

และกำรเพิ่มรำยได้ อบรม ผู้ด้อยโอกำสได้รับ ชมุชน

ควำมรู้ในกำรประกอบอำชพี

13 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข 1. ให้หมู่บ้ำนปลอดภัยจำกยำเสพ ประชำชน เยำวชนในพื นที่ 100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 จำ้นวนหมู่ หมู่บ้ำนในต้ำบลวงัหิน ส้ำนักปลัด

ปัญหำยำเสพติด ติดและสร้ำงควำมคุ้มกนัให้หมู่ ต้ำบลวงัหิน บ้ำนที่ปลอด ปลอดยำเสพติด สภ.โนน

บ้ำนไมใ่ห้ยำเสพติดกลับมำระบำดอกี ยำเสพติด แดง

1. ตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของประชำชนในพื นที่

2.ส่งผู้เสพเขำ้สถำนบ้ำบัด / รักษำ

3.อบรมเยำวชนในเขตต้ำบลวงัหิน

ให้ทรำบถงึโทษของยำเสพติด

14 โครงกำรจดัประชมุประชำคม เพื่อประชมุประชำคมรับฟังปัญหำ จดัประชมุประชำคมแผน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนครั ง ทต. วงัหินมขีอ้มลูเพื่อ ส้ำนักปลัด

แผนพัฒนำท้องถิ่น ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำท้อง พัฒนำท้องถิ่น 13 หมู่บ้ำน ที่จดัท้ำ กำรพัฒนำต้ำบลต่อไป นักวเิครำะห์

ถิ่น

15 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบ 1.เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงงำนสร้ำง จดัฝึกอบรมเกี่ยวกบัอำชพี  -  - 100,000 100,000 100,000 ผู้เขำ้ร่วมมี ประชำชนสำมำรถ ส้ำนักปลัด

อำชพีเสริม รำยได้ให้กบัตนเองและครอบครัว เสริมให้กบัประชำชนผู้สนใจ ควำมพึงพอใจ น้ำควำมรู้ไปประกอบ นักพัฒนำ

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนรู้จกั เชน่ จกัสำน  ดอกไม ้ท้ำ ไมน่้อยกวำ่ อำชพีได้ ชมุชน

กำรใชเ้วลำวำ่งให้เกดิประโยชน์ ขนม กระเป๋ำ ฯลฯ ร้อยละ 60

จำ้นวนไมน่้อยกวำ่  2 รุ่นต่อปี รุ่นละไมน่้อยกวำ่ 30 คน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  4  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

16 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำย ุและ ผู้สูงอำยแุละ    ผู้พิกำรใน - - 80,000 80,000 80,000 ผู้ร่วมโครงกำร ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร/ ส้ำนักปลัด

ชวีติผู้สูงอำย ุและผู้พิกำร ผู้พิกำร ได้มโีอกำสท้ำกจิกรรม ต้ำบลวงัหิน ร้อยละ 80 ผู้สูงอำยแุละผู้พิกำร

ร่วมกนั และใชก้จิกรรมในกำร  ใชก้จิกรรมกำรส่งเสริม

ส่งเสริมสุขภำพเป็นกำรสร้ำงควำมรัก สุขภำพ เป็นกำรสร้ำงควำมรัก 

ควำมสำมคัคี รวมถงึเพื่อผู้สูงอำยแุละผู้พิกำร ควำมสำมคัคี ได้ท้ำ

ได้มคีวำมตระหนัก และเห็นควำมส้ำคัญของกำรออกกำ้ลังกำย กจิกรรมร่วมกนั และ

เห็นควำมส้ำคัญของกำร

ออกกำ้ลังกำย

17 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส้ำหรับ เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำตนเอง ผู้สูงอำยแุละผู้เขำ้สู่วยั - - 100,000 100,000 100,000 ผู้ร่วมโครงกำร ผู้สูงอำยมุพีื นที่เรียนรู้ ส้ำนักปลัด

ผู้สูงอำยแุละบุคคลที่เขำ้สู่วยัผู้สูงอำย ุ และกำรเรียนรู้ตลอดชวีติของ ผู้สูงอำยใุนต้ำบลวงัหิน ร้อยละ 80 และถำ่ยทอดประสบกำรณ์ 

(โรงเรียนผู้สูงวยั) ผู้สูงอำยแุละผู้เขำ้สู่วยัผู้สูงอำยุ ภูมปิัญญำและวฒันธรรม

ท้องถิ่น ให้ด้ำรงสืบทอด

เป็นเอกลักษณ์ของชมุชน

18 โครงกำรกอ่สร้ำงศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ เพื่อส่งเสริมกำรจดักจิกรรมของ กอ่สร้ำงศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ - - 1,000,000     1,000,000     1,000,000   จำ้นวนของ ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชวีติ ส้ำนักปลัด

ชวีติผู้สูงอำยแุละส่งเสริมอำชพี ผู้สูงอำย ุให้ผู้สูงอำยไุด้มสีถำนที่ ชวีติผู้สูงอำยแุละส่งเสริม กำรกอ่สร้ำง ผู้สูงอำยแุละส่งเสริม

ต้ำบลวงัหิน ในกำรจดักจิกรรม และบริกำร อำชพีต้ำบลวงัหิน พร้อม อำชพีต้ำบล วงัหินเป็น

เพื่อส่งเสริมด้ำนอำชพีแกผู้่สูงอำยุ ครุภัณฑ์ จำ้นวน 1 อำคำร สถำนที่ส้ำหรับด้ำเนิน

ประชำชน ทั่วไป และเป็นแหล่ง กจิกรรมด้ำนสุขภำพ

กำรถำ่ยทอดภูมปิัญญำของผู้สูงอำยใุนชมุชน กำรส่งเสริมอำชพีด้ำน

ศำสนำวฒันธรรม 

ประเพณี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  4  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

19 โครงกำรให้ควำมชว่ยเหลือ เพื่อกำรให้ควำมชว่ยเหลือ กำรให้ควำมชว่ยเหลือ - - 100,000 100,000 100,000 จำ้นวนของ อปท.สำมำรถกำรให้ ส้ำนักปลัด

ประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและ ประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและ ประชำชนด้ำนกำรส่งเสริม กำรชว่ยเหลือ ควำมชว่ยเหลือ

พัฒนำคุณภำพชวีติ พัฒนำคุณภำพชวีติ นอกจำกกรณี และพัฒนำคุณภำพชวีติ ประชำชนที่ได้รับ

กำรชว่ยเหลือด้ำนสำธำรณ นอกจำกกรณีกำรชว่ยเหลือ ควำมเดือดร้อน หรือไม่

ภัยฉกุเฉนิ ด้ำนสำธำรณภัยฉกุเฉนิตำม สำมำรถชว่ยเหลือตนเอง

ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ ได้ในกำรด้ำรงชพีเพื่อ

ให้กำรชว่ยเหลือประชำชน

ในระดับเขตพื นที่หรือท้องถิ่น 

ตำมอำ้นำจหน้ำที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 เบี ยยงัชพีผู้สูงอำยตุำม เพื่อจำ่ยเป็นเงินสวสัดิกำรเบี ย จำ่ยเงินเบี ยยงัชพีให้แก่ 5,500,000 5,600,000     5,700,000 5,800,000 5,900,000 ร้อยละ 100 อปท.สำมำรถให้กำร ส้ำนักปลัด

โครงกำรสร้ำงหลักประกนัด้ำน ผู้สูงอำยใุห้แกผู้่สูงอำยทุี่มสิีทธิ ผู้สูงอำยตุำมขั นบันได ของผู้มสิีทธิ์ ชว่ยเหลือประชำชน งำนพัฒนำ

รำยได้แกผู้่สูงอำยุ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำ้หนดที่ได้ อำย ุ60-69  ได้รับ  600 ที่ได้รับควำมเดือดร้อน ชมุชน

แสดงควำมจำ้นงในกำรขึ น อำย ุ70-79  ได้รับ  700 หรือไมส่ำมำรถชว่ย

ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี ย อำย ุ80-89  ได้รับ  800 เหลือตนเองได้ในกำร

ผู้สูงอำยุ อำย ุ90 ปี ขึ นไป 1,000 ด้ำรงชพี

21 เบี ยยงัชพีควำมพิกำรตำม เพื่อจำ่ยเป็นเงินสวสัดิกำรเบี ย จำ่ยเงินเบี ยควำมพิกำรแก่ 1,250,000     1,250,000     1,350,000     1,400,000     1,400,000   ร้อยละ 100 อปท.สำมำรถให้กำร ส้ำนักปลัด

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง ผู้พิกำรให้แกผู้่พิกำรที่มสิีทธิ คนพิกำร คนละ 800 บำท ของผู้มสิีทธิ์ ชว่ยเหลือประชำชน งำนพัฒนำ

สวสัดิกำรทำงสังคมให้แกผู้่พิกำร ตำมหลักเกณฑ์ที่กำ้หนดที่ได้ ต่อเดือน หรือตำมที่มติ ที่ได้รับควำมเดือดร้อน ชมุชน

หรือทุพพลภำพ แสดงควำมจำ้นงในกำรขึ น คณะรัฐมนตรีกำ้หนด หรือไมส่ำมำรถชว่ย

ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี ย เหลือตนเองได้ในกำร

ผู้พิกำร ด้ำรงชพี

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  4  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสงัคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

22 เบี ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจำ่ยเป็นเงินสวสัดิกำรเบี ย จำ่ยเงินเบี ยผู้ป่วยเอดส์ 24,000         25,000         30,000         30,000         30,000       ร้อยละ 100 อปท.สำมำรถให้กำร ส้ำนักปลัด

ให้แกผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บำท ของผู้มสิีทธิ์ ชว่ยเหลือประชำชน งำนพัฒนำ

ตำมหลักเกณฑ์ที่กำ้หนดที่ได้ ต่อเดือน หรือตำมที่มติ ที่ได้รับควำมเดือดร้อน ชมุชน

แสดงควำมจำ้นงในกำรขึ น คณะรัฐมนตรีกำ้หนด หรือไมส่ำมำรถชว่ย

ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี ย เหลือตนเองได้ในกำร

ผู้ป่วยเอดส์ ด้ำรงชพี

23 โครงกำรของดีต้ำบลวงัหิน เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัม ทุกหมู่บ้ำนในต้ำบลวงัหิน 60,000 60,000         60,000 60,000 60,000 จำ้นวนผู้เขำ้ ประชำชนวงัหินมรีำยได้ ส้ำนักปลัด

พันธผ์ลิตภัณฑ์ที่มอียู่ในต้ำบลและ ร่วมงำน เพิ่มขึ น

เป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมอำชพี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  5 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงกำรจดัระบบกำรแพทย์ เพื่อให้มรีะบบบริหำรจดักำรงำน ระบบกำรแพทยฉ์กุเฉนิ 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000      ประชำชนได้ ประชำชนได้รับบริกำร กอง 

ฉกุเฉนิประจำ้ต้ำบล กำรแพทยฉ์กุเฉนิของเทศบำล ประจำ้ต้ำบลวงัหินให้มี รับบริกำร กำรแพทยฉ์กุเฉนิอยำ่ง สำธำรณสุข

สำมำรถด้ำเนินงำนบริกำรแก่ ประสิทธภิำพ เชน่ ค่ำเวชภัณฑ์ ร้อยละ 80 ทั่วถงึ

ประชำชนอยำ่งทั่วถงึ เคร่ืองแต่งกำย ฯลฯ ของทุกหมู่

บ้ำน

2 โครงกำรรณรงค์ป้องกนั 1. เพื่อป้องกนัโรคติดต่อต่ำง ๆ ประชำชนในต้ำบลวงหิน 30,000         30,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ 1. ประชำชนในต้ำบล กอง 

โรคติดต่อ ที่อำจเกดิขึ นภำยในต้ำบล 13  หมู่บ้ำน ผู้เขำ้ร่วม ไมเ่จบ็ป่วยด้วยโรคติดต่อ สำธำรณสุข

2.เพื่อควบและลดจำ้นวนผู้ป่วย รณรงค์ 2. จำ้นวนผู้ป่วยลดลง

จำกโรคติดต่อ

3. เพื่อจดัซื อเวชภัณฑ์ต่ำง ๆ 

3 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข เพื่อป้องกนัและแกไ้ขโรคไข้ 1. ฉดีพ่นสำรเคมภีำยใน 30,000         30,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ 1. ประชำชนในต้ำบล กอง 

โรคไขเ้ลือดออก เลือดออก ต้ำบลหมู่บ้ำนโรงเรียน วดั ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ผู้เขำ้ร่วม ไมเ่จบ็ป่วยด้วยโรคติดต่อ สำธำรณสุข

2. ฉดีพ่นวสำรเคมรีะหวำ่งเกดิ รณรงค์ 2. จำ้นวนผู้ป่วยลดลง

กำรระบำดของโรคเพื่อควบคุม

4 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข เพื่อป้องกนัและแกไ้ขโรคพิษ 1. ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคพิษ 30,000         30,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ 1. ประชำชนในต้ำบล กอง 

โรคพิษสุนัขบ้ำ สุนัขบ้ำ สุนัขบ้ำและคุมกำ้เนิดให้แก่ ผู้เขำ้ร่วม ไมเ่จบ็ป่วยด้วยโรคติดต่อ สำธำรณสุข

สุนัขและแมวในต้ำบล รณรงค์ 2. จำ้นวนผู้ป่วยลดลง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  5 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงกำรกอ่สร้ำงสวนสุขภำพ เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ในกำรออก จดัซื ออปุกรณ์ออกกำ้ลังกำย 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมสีถำนที่ กอง

กำ้ลังกำยและเป็นที่พักผ่อน เชน่ ผู้ใชบ้ริกำร ในกำรออกกำ้ลังกำย สำธำรณสุข

หยอ่นใจให้กบัประชำชน 1) อปุกรณ์ฝึกกล้ำมเนื อ สวนสุขภำพ และมทีี่พักผ่อนหยอ่นใจ

(ชดุโฮมยมิ)

2) อปุกรณ์ฝึกกล้ำมเนื อหน้ำ

ท้อง(ซิทอพั)

2)เคร่ืองเดินวงรีชว่ยลดแรง

กระแทก

3)เคร่ืองปั่นจกัยำน

6 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำร 1. เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำร 1.ผู้ประกอบกำรภำยในต้ำบล 25,000         25,000         25,000         25,000         30,000       จำ้นวนของ 1.ผู้ประกอบกำรได้รับ สำธำรณสุข

จดักำรสุขำภิบำลอำหำร สุขำภิบำลอำหำรแกผู้่ประกอบกำร 2.ประชำชนทั ง  13 หมู่ ผู้ประกอบกำร ควำมรู้และประกอบ

2. เพื่อให้ประชำชนผู้รับบริกำรมี ไมน่้อยร้อยละ กจิกำรอยำ่งมสุีขอนำมยั

ควำมปลอดภัยในกำรบริโภคอำหำรที่ถกูหลักอนำมยั 70 2. ประชำชนได้บริโภค

3. เป็นกำรบูรณำกำรท้ำงำนร่วมกนัของหน่วยงำนภำครัฐ อำหำรที่มคุีณภำพถกูสุขอนำมยั

7 โครงกำรกอ่สร้ำงเลนจกัรยำน เพื่อใชเ้ป็นเส้นทำงส้ำหรับปั่น กอ่สร้ำงเลนปั่นจกัรยำน 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมสีถำนที่ใน กองชำ่ง

จกัยำน รอบอำ่งดอนยำวน้อย  ผู้ใชบ้ริกำร กำรออกกำ้ลังกำยและ

หมู่ที่ 6 ปั่นจกัรยำน

8 โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อป้องกนัและควบคุมโรค จดัซื อวคัซีนและอปุกรณ์  - 40,000         40,000         40,000         40,000       ร้อยละ 80 ต้ำบลวงัหินปลอด สำธำรณสุข

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมปณิธำน พิษสุนัขบ้ำ กำรฉดี ของกำรสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้ำ

ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้ ที่ได้รับกำรฉดี

ลูกเธอเจำ้ฟ้ำจฬุำภรณ์วลัยลักษณ์อคัรรำชกมุำรี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  5 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

9 โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำ 1.ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ประชำชนในพื นที่จำ้นวน  -  - 200,000       200,000       200,000      จำ้นวนควำม ประชำชนมคีวำมรู้ กอง

ดูงำนกำรจดักำรขยะ และเรียนรู้ในกำรจดักำรขยะ 50 คน พึงพอใจร้อยละ ควำมเขำ้ใจและเรียนรู้ สำธำรณสุข

ต้นทำงเพื่อน้ำไปปรับใชใ้นพื นที่ 60 ในกำรจดักำรขยะต้นทำง

ให้ปลอดขยะอยำ่งยั่งยนื เพื่อน้ำไปปรับใชใ้นพื นที่

ให้ปลอดขยะอยำ่งยั่งยนื

10 โครงกำรหมู่บ้ำนน่ำอยู่ชมุชนน่ำมอง เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมี หมู่บ้ำนภำยในต้ำบลวงัหิน  -  - 70,000         70,000         70,000       จำ้นวนของ ประชำชนมส่ีวนร่วม กอง

ส่วนร่วมในกำรพัฒนำปรับปรุง 13  หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนที่ ในกำรพัฒนำปรับปรุง สำธำรณสุข

สภำพแวดล้อมให้น่ำอยู่และน่ำมอง เขำ้ร่วม สภำพแวดล้อมให้น่ำ

อยู่และน่ำมอง

11 โครงกำรส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วม 1.เพื่อให้ควำมรู้แกป่ระชำชนทั ง ประชำชนทั ง 13 หมู่บ้ำน 300,000       300,000       300,000 300,000 300,000 ประชำชนร้อย ประชำชนในต้ำบลวงัหิน กอง

ในกำรคัดแยกขยะต้นทำง 13 หมู่บ้ำนในกำรคัดแยกขยะ ละ 80 รู้จกั รู้จกักำรคัดแยกขยะ สำธำรณสุข

2. เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม กำรคัดแยก

จำกส่ิงของเหลือใช ้เชน่ พลำสติก ขยะ

กระดำษ เศษซองกำแฟ ฯลฯ

12 โครงกำรบ้ำน วดั โรงเรียนร่วมใจ 1.เพื่อส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมของ บ้ำน วดั โรงเรียนภำยใน  -  - 100,000       100,000       100,000      จำ้นวนของ 1.ทุกภำคส่วนมส่ีวนร่วม กอง

กนักำ้จดัขยะอยำ่งเหมำะสมและ ทุกภำคส่วนในกำรแกไ้ขปัญหำ ต้ำบลวงัหิน บ้ำน วดั โรงเรียนในกำรแกไ้ขปัญหำ สำธำรณสุข

ครบวงจร ขยะและกำรบริหำรจดักำรตำมหลัก 3 ช ที่เขำ้ร่วมร้อยละขยะและกำรบริหำร

(ใชน้้อย ใชซ้ ้ำ น้ำกลับมำใชใ้หม)่ 80 จดักำรตำมหลัก 3 ช

(ใชน้้อย ใชซ้ ้ำ น้ำกลับมำใชใ้หม)่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  5 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

13 โครงกำรธนำคำรขยะชมุชน 1.เพื่อสร้ำงวนิัยในกำรทิ งขยะ หมู่บ้ำนภำยในต้ำบลวงัหิน  -  - 100,000       100,000       100,000      จำ้นวนของ 1.ประชำชนมวีนิัยใน กอง

ให้กบัประชำชน 13 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนที่ ในกำรทิ งขยะ สำธำณสุข

2.เพื่อให้ประชำชนมส่ีวนร่วมในกำร เขำ้ร่วมร้อยละ 2.ประชำชนมรีำยได้

ด้ำเนินกำรคัดแยกขยะ 80 จำกกำรขำยขยะ

3.เพื่อให้มรีะบบกำรบริหำรจดักำรขยะ 3.ประชำชนรู้จกัวธิกีำร

คัดแยกขยะมำกยิ่งขึ น

14 โครงกำรทอดผ้ำป่ำขยะรีไซเคิล 1.เพื่อลดปัญหำและปริมำณขยะ หมู่บ้ำนภำยในต้ำบลวงัหิน  -  - 50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ 1.ปริมำณขยะลดลง กอง

ด้วยกำรคัดแยกขยะโดยกำรผ่ำน 13 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนที่ ด้วยกำรคัดแยกขยะ สำธำณสุข

กำรท้ำบุญ เขำ้ร่วมร้อยละ โดยกำรผ่ำนกำรท้ำบุญ

2.เพื่อให้ประชำชนเกดิจติส้ำนึกที่ดี 80 2.ประชำชนเกดิจติส้ำนึกที่ดี

ต่อส่ิงแวดล้อม ต่อส่ิงแวดล้อม

3.เพื่อประสำนควำมร่วมมอืกบัองค์กรต่ำง ๆ

15 อดุหนุนส้ำหรับกำรด้ำเนินงำนตำม เพื่อตอบสนองกำรด้ำเนินงำน อบรมรณรงค์และป้องกนั  - 260,000       260,000       260,000       260,000      ประชำชนมี ประชำชนมสุีขภำพ กอง

แนวทำงโครงกำรพระรำชด้ำริ ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำช ด้ำนสำธำรณสุขในต้ำบล สุขภำพดีขึ น ดีขึ น สำธำณสุข

ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำริด้ำนสำธำรณสุข วงัหิน  13 หมู่บ้ำน ร้อย  70

16 ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัสวสัดิกำพสัตว์ เพื่อจดัสวสัดิภำพสัตวต์ำมกฎ เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำรหำร  - 70,000         70,000         70,000         70,000       ร้อยละของ มค่ีำใชจ้ำ่ยในกำรจดั กอง

หมำยวำ่ด้วยกำรป้องกนักำร ค่ำท้ำหมนั ค่ำเวชกรรม 50 ของสัตว์ สวสัดิภำพสัตวต์ำม สำธำณสุข

ทำรุณกรรมสัตว์ ค่ำตรวจวนิิจฉยัและค่ำใชจ้ำ่ย ที่ได้รับกำร กฎหมำยวำ่ด้วยกำร

อื่นๆที่จำ้เป็นหรือเกี่ยวกบักำร ขึ นทะเบียน ป้องกนักำรทำรุณกรรมสัตว์

จดัสวสัดิกำรสัตว์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเหลืองถงึ หนองควำยตำย  สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 1

2 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำยเหลือง - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว 468 ม.  - 202,000 202,000 202,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนโนนเพ็ด หมู่ที่ 1 สัญจรไปมำ หนำ 0.50  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

3 กอ่สร้ำงถนนดินจำกซอยโรงสี  เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 170   ม.  - 100,000 100,000 100,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 1ถงึนำนำงพุ่ม หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

4 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนองปลือ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว 240  ม.  - 100,000 100,000 100,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 1 - นำนำยเอี่ยม สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

5 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำนำงสอง - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว 1,200 ม.  - 800,000 800,000 800,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองปลือ หมู่ที่ 1 สัญจรไปมำ หนำ 0.70  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

6 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   5      ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงส้ำรวย - หมู่ที่ 1 สัญจรไปมำ ยำว 200  ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

7 กอ่สร้ำงถนนดินจำก หมู่ที่ 2 - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ศำลปู่ตำ พร้อมวำงท่อ สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

8 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จริำรัตน์ถงึ บ้ำนนำงเลียบ  สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2

9 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงภู่ หมู่ที่ 2 -นำนำยสมศักด์ิ สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 9

10 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว 785  ม.  - 380,000 380,000 380,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงจริำรัตน์ - นำนำงเลียบ หมู่ที่ 2 สัญจรไปมำ หนำ 0.60    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

11 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนองโพธิ์ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 2,000 ม.  - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 2 - บ้ำนหนองขี เหล็ก สัญจรไปมำ หนำ  0.70   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมทูี่ 4

12 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงเลียบ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว 690  ม.  - 330,000 330,000 330,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

 - นำนำยสมศักด์ิ หมู่ที่ 2 สัญจรไปมำ หนำ 0.70    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

13 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   5   ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยสุข - หนองบัว หมู่ที่ 2 สัญจรไปมำ ยำว   200    ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

14 กอ่สร้ำงถนนดินคลองอสีำนเขยีว เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5  ม.ยำว  170  ม.  - 60,000 60,000 60,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 3 สัญจรไปมำ หนำ 0.50    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

15 กอ่สร้ำงถนนดินนำนำยปัญญำ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว 1,000  ม.  - 323,000 323,000 323,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยมำนพ  หมู่ที่ 3 สัญจรไปมำ หนำ 0.60  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

16 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนองสำร เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง    4   ม.  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 11 สัญจรไปมำ ยำว 1,000 ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

17 กอ่สร้ำงถนนดินรอบหมู่บ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00 ม.ยำว 1,000 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

18 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6.00   ม.ยำว 900 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยกรอด หมู่ที่ 4  เชื่อม สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

อำ้เภอสีดำ

19 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำนำยสุข - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว 1,300  ม.  - 561,000 561,000 561,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองแฝก(ดอนตะเพ็ง)สะพำน สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

คลองอสีำนเขยีว หมู่ที่ 4

20 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำนำยบุญเลี ยง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว 790  ม.  - 260,000 260,000 260,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ถงึหนองควำยตำย หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ หนำ 0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

21 กอ่สร้ำงถนนดินบ้ำนนำยสวอง - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4  ม.ยำว  90  ม.  - 30,000 30,000 30,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สวนนำยประยรู หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

22 กอ่สร้ำงถนนดินนำนำยรำญ - นำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว  550  ม.  - 200,000 200,000 200,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยสมบัติ  หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ หนำ 0.50    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

23 กอ่สร้ำงถนนดินนำนำงสนอง - นำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4  ม.ยำว 300  ม.  - 80,000 80,000 80,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยบุญเทียม  หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

24 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำนำยทองสุข- เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว 1,000 ม.  - 450,000 450,000 450,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ดอนอุ่ม หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

25 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   4    ม.  -  - 2,000,000     2,000,000     2,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยสุข - คลองอสีำนเขยีว สัญจรไปมำ ยำว   1,300  ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 4

26 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   5   ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำงสนอง หมู่ที่ 5-หนอง สัญจรไปมำ ยำว   200    ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ควำยตำย

27 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   5   ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยสมบัติ หมู่ที่ 5 นำนำย สัญจรไปมำ ยำว   200    ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

รำญ  หมู่ที่ 12

28 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง    5       ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำงกลุณัฐสิริ หมู่ที่ 5  - สัญจรไปมำ ยำว    200   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

คลองอสีำนเขยีว 

29 กอ่สร้ำงถนนดินจำกสำมแยก - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว   880  ม.  - 520,000 520,000 520,000 520,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำงนันทิชำ  หมู่ที่ 5 สัญจรไปมำ หนำ  0.70   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

30 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงเพลิน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6.00   ม.ยำว 327 ม. 270,000 270,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ถงึ คลองอสีำนเขยีว  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ สูง  0.80 เมตร พื นที่ไมน่้อยกวำ่ กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

1,962 ตร.ม. พิกดั 48p 0237814 utm 1715884 - 48p 0237764 utm 1716207

31 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6.00   ม.ยำว 900 ม. 800,000 800,000       800,000 800,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงสัมผัส -โนนเลี ยงกวำง  สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 6

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

32 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6.00   ม.ยำว 900 ม. 800,000 800,000       800,000 800,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเสน่ห์ - นำนำยเชื่อม  สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมุ่ที่ 6

33 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6.00   ม.ยำว 900 ม. 800,000 800,000       800,000 800,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยบุญพบ หมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 10 สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

34 กอ่สร้ำงถนนดินจำกประปำ หมู่ที่ 6 - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง   6  ม.ยำว 1,500 ม.  - 600,000 600,000 600,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

อำ้เภอสีดำ สัญจรไปมำ หนำ 0.50    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

35 กอ่สร้ำงถนนดินบ้ำนนำงกระถนิ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว 173 ม.  - 60,000 60,000 60,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

 นำยณรงค์  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.50    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

36 กอ่สร้ำงถนนดินนำนำยแต้ม - นำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว  470  ม.  - 220,000 220,000 220,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเจริญ  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

37 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงสุภำพ- เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว  90  ม.  - 50,000 50,000 50,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลองอสีำนเขยีว  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ  0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

38 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงยวน - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 400  ม.  - 200,000 200,000 200,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลองอสีำนเขยีว  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

39 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงยวน - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว 587  ม.  - 300,000 300,000 300,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองหมสีู  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ  0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

40 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงล้ำไพ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4  ม.ยำว 98  ม.  - 26,000         26,000         26,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงอมัพิกำ  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.50    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

41 กอ่สร้ำงถนนดินบ้ำนนำยเจริญ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  2.50 ม.ยำว 64 ม.  - 50,000         50,000         50,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงเล่ือน  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.30  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

42 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   5        ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยนำค หมู่ที่ 6 - หนองควำย สัญจรไปมำ ยำว  200  ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ตำย  หมู่ที่ 12

43 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง     5      ม.  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยบุญสม - นำนำงพัน สัญจรไปมำ ยำว   200  ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 6

44 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนอง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

กระทุ่ม หมู่ที่ 7 ถงึ อำ้เภอสีดำ สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

45 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนอง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

กระทุ่ม หมู่ที่ 7 ถงึ บ้ำนมะค่ำ สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ต.โพนทอง อ.สีดำ

46 กอ่สร้ำงถนนดินบ้ำนทุ่งรี หมู่ที่ 7 - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 2,000 ม.  - 1,020,000     1,020,000     1,020,000      - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนหนองสะแบง ต.นำงร้ำ สัญจรไปมำ หนำ 0.60    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

47 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำยเกดิ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 3.50  ม.ยำว 32 ม.  - 50,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ 0.30    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

48 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนองกระทุ่ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว 370  ม.  - 180,000       180,000       180,000       180,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยอำ้นวย  หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ 0.60    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

49 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนองกระทุ่ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 660  ม.  - 310,000       310,000       310,000       180,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยสนั่น  หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ  0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

50 กอ่สร้ำงถนนดินจำกหนองกระทุ่ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 2,200 ม.  - 1,040,000     1,040,000     1,040,000     1,040,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนมะค่ำ ต.โพนทอง อ.สีดำ สัญจรไปมำ หนำ  0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

51 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง       5    ม.  -  - 300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยอนันต์ - นำนำยซู สัญจรไปมำ ยำว   200    ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 7

52 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6.00 ม.ยำว 900 ม. 800,000 800,000       800,000 800,000 800,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยขวญัมิ่ง ถงึนำนำงอรทัย สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 8

53 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6.00   ม.ยำว 900 ม. 800,000 800,000       800,000 800,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงไปล่ - หนองกระรอก  หมู่ที่ 8 สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

54 กอ่สร้ำงถนนดินบ้ำนนำยรุ่งเรือง - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 2,830 ม.  - 1,316,000     1,316,000     1,316,000      - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ประปำบ้ำนเตย  หมู่ที่ 8 สัญจรไปมำ หนำ 0.60 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

55 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงวำรี - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว 800  ม.  - 310,000       310,000       310,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยทองเมี ยน หมู่ที่ 9 สัญจรไปมำ หนำ 0.50    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

56 กอ่สร้ำงถนนดินนำนำยเล่ือน - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 500   ม.  - 260,000       260,000       260,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ป่ำชำ้เกำ่  หมู่ที่ 9 สัญจรไปมำ หนำ 0.60    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

57 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำยล่อน - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4  ม.ยำว 80  ม.  - 21,000         21,000         21,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

เมรุ  หมู่ที่ 9 สัญจรไปมำ หนำ 0.50    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

58 กอ่สร้ำงถนนดินจำกศำลำกลำงบ้ำน- เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4 ม.ยำว  90  ม.  - 24,000         24,000         24,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สระศรีทอง  หมู่ที่ 10 สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

59 กอ่สร้ำงถนนดินจำกส้ำโรงใต้ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 600  ม.  - 330,000       330,000       330,000       330,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 10 - ห้วยยำง สัญจรไปมำ หนำ 0.70    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

60 กอ่สร้ำงถนนดินรอบโคกหนองกรวด เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5   ม.ยำว  500 ม.  - 200,000       200,000       200,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 10 สัญจรไปมำ หนำ  0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

61 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00 ม.ยำว 200 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยกว่ง- นำนำยชวน สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

(สำมแยก)  หมู่ที่  12

62 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนบุหวำย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  8.00 ม.ยำว 200 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

(ซอยนำยเสนอ) หมู่ที่ 12ถงึ สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

อำ้เภอสีดำ

63 กอ่สร้ำงถนนดินจำกวดัป่ำ -นำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว  1,100 ม.  - 520,000       520,000       520,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยวอก  หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ หนำ 0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

64 กอ่สร้ำงถนนดินจำกมำบกระทำ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว 920  ม.  - 620,000       620,000       620,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยไสว  หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

65 กอ่สร้ำงถนนดินนำนำยคูณ - นำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว  820  ม.  - 390,000       390,000       390,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเหลือง  หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ หนำ  0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

66 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำงสด - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5  ม.ยำว  370  ม.  - 144,000       144,000       144,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

โรงเรียนวดับ้ำนทุ่งรี  หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ หนำ 0.60    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

67 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำนนำย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00 ม.ยำว 1,000 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ประจวบถงึป่ำชำ้  หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

68 กอ่สร้ำงถนนดินจำกอำ่งประมง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00 ม.ยำว 1,000 ม. 700,000 700,000       700,000 700,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

 หมู่ที่ 13 - นำนำยบุญมำ ขอ่ยนอก  สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 8

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

69 กอ่สร้ำงถนนดินจำกโนน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

กระรอก หมู่ที่ 13 - หมทูี่ 8 สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

70 กอ่สร้ำงถนนดินจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเอกลักษณ์ - นำนำยเถยีร สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 13

71 กอ่สร้ำงถนนดินรอบหนอง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

กระรอก หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

72 กอ่สร้ำงถนนดินจำกนำนำยคง - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว  450  ม.  - 300,000 300,000 300,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

อำ่งประมง  หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ หนำ 0.60    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

73 กอ่สร้ำงถนนดินบ้ำนนำยชั น - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว  45 ม.  - 20,000         20,000         20,000         20,000       จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลองประปำ  หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ หนำ 0.40    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

74 กอ่สร้ำงถนนดินบ้ำนนำยชั น - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 700  ม.  - 357,000       357,000       357,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ป่ำชำ้  หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ หนำ 0.60   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

75 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง      5     ม.  -  - 1,500,000     1,500,000     1,500,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยประจวบ หมู่ที่ 13 - สัญจรไปมำ ยำว  1,000  ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หนองขนุน หมู่ที่ 9

76 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว  550  ม.  - 1,800,000     1,800,000 1,800,000 1,800,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

โนนเพ็ด หมู่ที่ 1 - บ้ำนหนองบัว สัญจรไปมำ สูง   0.10   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2 

77 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว  468 ม.  - 314,000 314,000 314,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเหลือง - บ้ำนโนนเพ็ด หมู่ที่ 1 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

78 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว  170  ม.  - 120,000 120,000 120,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ซอยโรงสี หมู่ที่ 1 - นำนำงพุ่ม สัญจรไปมำ หนำ  0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 12

79 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5   ม.ยำว 240  ม.  - 140,000 140,000 140,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองปลือ หมู่ที่ 1 - นำนำยเอี่ยม สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

80 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง     5      ม.  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงส้ำรวย - หมู่ที่ 1 สัญจรไปมำ ยำว  200   ม. หนำ 0.10 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

81 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00ม.ยำว 200 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จำกบ้ำนนำยเจริญ-โนนสำวเอ ้ สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2 

82 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00ม.ยำว 186ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จำกสำมแยกโนนสำวเอ-้บ้ำน สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำงภู่ หมู่ที่ 2  0240274 UTM 1714335-48P 0240196 UTM 1714483

83 ถนนดินลงหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00 ม.ยำว 1,000 ม. 800,000 800,000       800,000 800,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงจริำรัตน์ -ศำลปู่ตำ  สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่  2

84 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จำกบ้ำนนำงจริำรัตน์ - บ้ำน สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำงเลียบ หมู่ที่ 2

85 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว 690  ม.  - 463,000 463,000 463,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงเลียบ  - นำนำยสมศักด์ิ หมู่ที่ 2 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

86 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   6   ม.  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงจริำรัตน์ - โนนสำวเอ้ สัญจรไปมำ ยำว   690  ม. หนำ 0.50 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2

87 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกรอบ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00 ม.ยำว 1,000 ม. 800,000 800,000       800,000 800,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สระประปำ หมู่ที่ 3 สัญจรไปมำ สูง  0.60 เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

88 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกนำนำยเรือง - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว   400  ม.  - 268,600 268,600 268,600  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยออ๊ต  หมู่ที่ 3 สัญจรไปมำ หนำ  0.15   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

89 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกนำนำยเชื่อม เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว  785  ม.  - 530,000 530,000 530,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 4 - โนนตำล  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

90 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนนำยสวอง- เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4  ม.ยำว 90  ม.  - 40,000 40,000 40,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สวนนำยประยรู  หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

91 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกนำนำย เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 6.00 ม. ยำว 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

เชื่อม หมู่ที่ 4 - อำ้เภอสีดำ สะดวก 1,450 ม. หนำ 0.10 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

92 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกรอบ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 550  ม. 500,000 500,000 600,000 600,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่บ้ำนบ้ำนดอนยำวน้อย หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

93 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 650 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

รพสต. - หอถงัประปำ  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

94 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยอว้น  - นำยประจง สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

 หมู่ที่ 6

95 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยบุญสม-นำยสมใจ หมู่ที่  6 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

96 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงจนัทร์งำม - บ้ำน สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำยสุวทิย ์หมู่ที่  6

97 กอ่สร้ำงถนนลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สวนนำงเพลิน - คลองอสีำน สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

เขยีว  หมู่ที่ 6

98 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ดอนยำวน้อย  ถงึ  หมู่ที่ 10 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

99 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกนำนำยแต้ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว 470  ม.  - 320,000 320,000 320,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยเจริญ  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

100 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนนำงสุภำพ- เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว  90  ม.  - 60,000 60,000 60,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลองอสีำนเขยีว หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

101 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกนำนำยคง - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว 450  ม.  - 251,000 251,000 251,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

อำ่งประมง หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

102 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนนำงยวน - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว  400 ม.  - 300,000 300,000 300,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลองอสีำนเขยีว  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ  0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

103 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนนำงยวน- เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว  587  ม.  - 400,000 400,000 400,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองหมสีู  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

104 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกสวนนำงเพลิน - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6  ม.ยำว  55  ม.  - 37,000         37,000         37,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลองอสีำนเขยีว  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

105 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนนำยเจริญ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 2.50 ม.ยำว 64  ม.  - 18,000         18,000         18,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงเล่ือน  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

106 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 540,000 540,000       540,000 540,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

รอบหมู่บ้ำนทุ่งรี  ม. 7 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

107 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จำกบ้ำนนำยกรูด - บ้ำน สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำงแพง  หมู่ที่ 7

108 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรี - สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7

109 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนทุ่งรี เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว 2,000  ม.  - 1,350,000     1,350,000     1,350,000     1,350,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 7 - บ้ำนหนองสะแบง สัญจรไปมำ หนำ 0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ต้ำบลนำงร้ำ

110 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกสำมแยก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว 1,100 ม.  - 740,000       740,000       740,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ปู่ตำ - ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรี สัญจรไปมำ หนำ 0.10  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 7

111 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนนำยเกดิ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 3.50 ม.ยำว  32 ม.  - 12,500         12,500         12,500          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

112 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกหนองกระทุ่ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6 ม.ยำว 370  ม.  - 250,000       250,000       250,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยอำ้นวย  หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ  0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

113 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกหนองกระทุ่ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว 660  ม.  - 444,000       444,000       444,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยสนั่น  หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ 0.10    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

114 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกรอบหนอง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5  ม.ยำว 1,375 ม.  - 770,000       770,000       770,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

กระทุ่ม หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ  0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

115 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกหนองกระทุ่ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว  2,200 ม.  - 1,478,000     1,478,000     1,478,000     1,478,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนมะค่ำ ต.โพนทอง อ.สีดำ สัญจรไปมำ หนำ   0.10  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

116 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกหนองกระทุ่ม - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว 400  ม.  - 270,000       270,000       270,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองระกำ หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ  0.10   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

117 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   5    ม.  -  - 500000 50000 50000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยอนันต์ - นำนำยซู หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ ยำว     200      ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

118 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง     5      ม.  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเสนอ หมู่ที่ 7 - อำ้เภอสีดำ สัญจรไปมำ ยำว    200  ม. หนำ 0.10 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

119 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนนำย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5 ม.ยำว 330  ม.  - 200,000       200,000       200,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ขวญัมิ่งถงึ  บ้ำนนำงอรทัย  หมู่ที่ 8 สัญจรไปมำ หนำ  0.50   ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

120 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จำกนำนำยเล่ือน-นำนำยสมยั สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

 หมู่ที่ 9 

121 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินลงหิน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6.00ม.ยำว 700ม. 620,000 620,000 620,000 620,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลุกจำกบ้ำนหินตั ง-หนองขนุน สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 9 0239292 UTM 1713523-48P 0238666 UTM 1713539

122 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินลง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6ม.ยำว1,040ม.หนำ 994,000 994,000       994,000 994,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หินคลุกรอบหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 สัญจรไปมำ 0.10ม.พิกดั 48P 0239525 กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

UTM 1713395-48P 0239395 UTM 1713626

123 กอ่สร้ำงถนนลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงสมพร ถงึ  สระประดู่ สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

 หมู่ที่ 9

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

124 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงวำรี - หนองขนุน  สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 9

125 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนครูสุชำติ - บ้ำนนำย สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

สืบศักด์ิ  หมู่ที่ 9

126 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  5    ม.  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยอำ้นำจ - หนองขนุน หมู่ที่ 9 สัญจรไปมำ ยำว 200  ม. หนำ 0.10 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

127 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  5    ม.  -  - 550,000       550,000       550,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงเพ็ยจนัทร์ - บ้ำนนำงทอง สัญจรไปมำ ยำว 200  ม. หนำ 0.10 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

เมี ยน หมู่ที่ 9

128 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม.ยำว  200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จำกบ้ำนส้ำโรงใต้ หมู่ที่ 10- สัญจรไปมำ สูง   0.50   เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

บ้ำนเตย หมู่ที่ 8 

129 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกรอบที่ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สำธำรณะ  หมู่ที่ 10 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

130 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงดวงพรถงึสวนนำย สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ทองหล่อ  หมู่ที่ 11

131 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  3   ม.  -  - 50,000 50,000 50,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

จำกบ้ำนนำงเหลียว - สวน สัญจรไปมำ ยำว    26   ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำงนงนุช  หมู่ที่ 11

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

132 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินลง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6ม.ยำว 580ม.หนำ 620,000       620,000       620,000       620,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หินคลุกจำกบ้ำนนำยอุ้ย- สัญจรไปมำ 0.10ม.พิกดั 48P 0240824 กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

มำบกระทำ  หมู่ที่ 12 UTM 1717326-48P 0240792 UTM 1716897

133 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 300,000       300,000       300,000       300,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หินคลุกจำกบ้ำนนำงขำ้ - สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำนำยสุวฒัน์ หมู่ที่ 13

134 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยชั น -คลองประปำ  สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 13

135 กอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกอำ่ง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ประมง -สวนหลวง  หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

136 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

คลองอสีำนเขยีว - ฝำย สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำยสุภำพ   หมู่ที่ 13

137 กอ่สร้ำงถนนดินลงหินคลุกจำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 500 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำนำยบุญมำ - หมู่ที่ 13 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

138 โครงกำรกอ่สร้ำง ถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม. ยำว 500 ม. 500,000 500,000       500,000 500,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สำมแยกถงึ หนองปรือ หมู่ที่ 1 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

139 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.ซอย เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 3.50 ม. ยำว 122,500       122,500       122,500       122,500        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

แสงจนัทร์ หมู่ที่ 1 สะดวก 70 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

140 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนโนนเพ็ด เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000      - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 1 - บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 2 สะดวก 2,100 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

141 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง     5      ม.  -  - 550,000       550,000       550,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงส้ำรวย - หมู่ที่ 1 สัญจรไปมำ ยำว  200  ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

142 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4.00ม.ยำว 59ม. 120,000 120,000       120,000 120,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเฉลิม - คลองอสีำนเขยีว สัญจรไปมำ หนำ 0.15ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2 0240775 UTM 1714715-48P 0240820 UTM 1714725

143 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.ซอย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4.00ม.ยำว 51ม.หนำ 100,000 100,000       100,000 100,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเจริญ หมู่ที่ 2 สัญจรไปมำ 0.15ม.พิกดั 48P 0240782 กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

UTM 1714653-48P 0240781 UTM 1714604

144 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 3.00ม.ยำว 121ม. 190,000 190,000 190,000 190,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยพรมมำ - คลองอสีำน สัญจรไปมำ หนำ 0.15ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

เขยีว  หมู่ที่ 2 0240485 UTM 1714838-48P 0240489 UTM 1714955

145 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยสมบูรณ์ - คลองอสิำนเขยีว  สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2

146 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน  คสล. จำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 400,000 400,000       400,000 400,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำงภู่ ถงึ บ้ำนนำยทูน หมู่ที่ 2 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

147 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4.00ม.ยำว 58 ม.  -  - 121,000 121,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยบุญ - คลองอสีำนเขยีว สัญจรไปมำ หนำ 0.15ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2 0240812 UTM 1714880  

ถงึ 48P 0240817 UTM 1714942

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

148 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยจนุ - บ้ำนนำงหลวง  สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2

149 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ประยทุธ - หน้ำวดั หมู่ที่ 2 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

150 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยพรมมำ - บ้ำนนำยณรงค์  สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2

151 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนหนองบัว เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 2,245,000     2,245,000     2,245,000     2,245,000     2,245,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 2 - โนนหญ้ำนำง สะดวก 850 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

152 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง   6   ม.  -  - 2,277,000     2,277,000     2,277,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงจริำรัตน์ - โนนสำวเอ้ สัญจรไปมำ ยำว   690  ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 2

153 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกหนองโพธิ์ เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนแก หมู่ที่ 3 - โรงพยำบำลสีดำ สะดวก 1,200 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

154 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกประปำ - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

 คลองอสีำนเขยีว  หมู่ที่ 3 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

155 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกวดับ้ำนแก - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สระประปำ  หมู่ที่ 3 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

156 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000 500,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

โรงเรียนแกส้ำโรงวทิยำ ถงึบ้ำน สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

นำยเสง่ียม คิดเห็น หมู่ที่ 10

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

157 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำย เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 3,770,000     3,770,000     3,770,000     3,770,000     3,770,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

มำนะ หมู่ที่ 3 - อำ้เภอสีดำ สะดวก 1,470 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

158 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ประกอบถงึ คลองอสีำนเขยีว  สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 4

159 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง 3.50  ม.  -  - 39,700         39,700          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยบุญเทียม - โรงเรียนวงัหิน ฯ สัญจรไปมำ ยำว  22 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 4 พื นที่ไมน่้อยกวำ่ 77 ตร.ม. พิกดั 48p 0238682 utm 1715115 - 48p 0238704 utm 1715128

160 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  6   ม.  -  - 7,326,000     7,326,000     7,326,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ ยำว  2,220  ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

161 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง 6   ม.  -  - 2,211,000     2,211,000     2,211,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ ยำว    670    ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

162 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 2.80ม.ยำว 64ม. 80,000 80,000 80,000 80,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงบัวถงึ บ้ำนนำงกนกพร  สัญจรไปมำ หนำ 0.15ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 6 0238105 UTM 1715467-48P 0238148 UTM 1715433

163 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4.00ม.ยำว 173ม. 369,000       369,000       369,000       369,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงกระถนิ - บ้ำนนำยณรงค์ สัญจรไปมำ หนำ 0.15ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 6 0238082 UTM 1715671-48P 0238248 UTM 1715671

164 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 5.00ม.ยำว 41ม.หนำ 100,000 100,000       100,000 100,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ซอยบ้ำนนำยวชิยั หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ 0.15ม.พิกดั 48P 0237868 กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

UTM 1715473-48P 0237828 UTM 1715473

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

165 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.บ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 2.00ม.ยำว 86ม.หนำ 90,000 90,000         90,000 90,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยเจริญ–บ้ำนนำงร่วม หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ 0.15ม.พิกดั 48P 0238023 กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

UTM 1715788-48P 0238018 UTM 1715874

166 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สุวทิย ์- บ้ำนนำงบุตร หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

167 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  4  ม.  -  - 4,000,000     4,000,000     4,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

รอบอำ่งดอนยำวน้อย หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ ยำว 1,880 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

168 กอ่สร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 5 - เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง    6       ม.  -  - 3,564,000     3,564,000     3,564,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ ยำว 1,080  ม.หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

169 ซ่อมสร้ำงถนน คสล.จำกศูนยพ์ัฒนำ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.ยำว  1,000 ม.  -  -  - 800,000 800,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

เด็กเล็กบ้ำนดอนยำวน้อย - สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม.พิกดั กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 8

170 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.นำนำย เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บุญมำ–บ้ำนนำยสมำน  หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

171 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำง เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 2.50 ม. ยำว 210,000       210,000       210,000       210,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

อมัพิกำ - บ้ำนนำยประจง หมู่ที่ 6 สะดวก 159 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

172 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำยวชิยั เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 625,000       625,000       625,000       625,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ถงึหนองขำม หมู่ที่ 6 สะดวก 250 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

173 กอ่สร้ำงถนน คสล.ภำยในอำ่ง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6 ม.ยำว  1,000  ม. 1,000,000 1,000,000     1,000,000 1,000,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ดอนยำวน้อย หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

174 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 4.00ม.ยำว 170ม. 260,000 260,000 260,000 260,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงเสมอ-บ้ำนนำยประมำณ สัญจรไปมำ หนำ 0.15ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 7 0241500 UTM 1717353-48P 0241424 UTM 1717488

175 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 3.50ม.ยำว 32ม. 60,000 60,000         60,000 60,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยเกดิ - หนองกระทุ่ม สัญจรไปมำ หนำ 0.15ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 7 0241838 UTM 1717522-48P 0241842 UTM 1717493

176 กอ่สร้ำงถนน คสล.ภำยในศูนย์ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  6  ม.  ยำว 200  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรี หมู่ที่ 7 สัญจรไปมำ หนำ   0.15  ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

177 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง    5       ม.  -  - 550,000       550,000       550,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยอนันต์ - นำนำยซู สัญจรไปมำ ยำว     200      ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 7

178 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.บ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  3.00  ม.  -  - 113,000       113,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ทุ่งรี  หมู่ที่ 7(ซอยตำหวำน) สัญจรไปมำ ยำว 73  ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

พื นที่กอ่สร้ำงไมน่้อยกวำ่ 219 ตร.ม.

พิกดั 48p 0241607 utm 1717281 - 48p 0241604 utm 1717210

179 กอ่สร้ำงถนน คสล.บ้ำนนำง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  4   ม.ยำว  50  ม.  -  - 115,000 115,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ทองใบ ถงึบ้ำนนำยจนัทร์  สัญจรไปมำ หนำ 0.15 ม. พื นที่กอ่สร้ำงไมน่้อยกวำ่ กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่  8 200 ตร.ม. พิกดั 48p 0236195 utm 1714041 - 48p 0236184 utm 1714075

180 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 4,575,000     4,575,000     4,575,000     4,575,000     4,575,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนเตย หมู่ที่ 8 - บ้ำนส้ำโรงใต้ สะดวก 1,830 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 10

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

181 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง   6 ม.ยำว  500  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

เพ็ญจนัทร์ถงึบ้ำนนำยไฟติ ง สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม.พิกดั กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่ 9

182 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  4 ม.ยำว  42  ม. 81,700 81,700         81,700 81,700          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยล่อน -นำยประกอบ(รอบวดั)  สัญจรไปมำ หนำ 0.15 ม.พิกดั 48P กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หมู่ที่  9 0239316 UTM 1713361 - 48P 0239346 UTM 1713334

183 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกหน้ำเมรุ - เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  5    ม.  -  - 550,000       550,000       550,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยส้ำรอง  หมู่ที่ 9 สัญจรไปมำ ยำว 200  ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

184 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำง เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  4 ม.ยำว  90  ม.  -  - 188,000 188,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สมพร - สระประดู่ หมู่ที่ 9 สัญจรไปมำ หนำ 0.15 ม. พื นที่กอ่สร้ำงไมน่้อยกวำ่ กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

360 ตร.ม. พิกดั 48p 0239581 utm 1713518 - 48p 0239590 utm 1713607

185 กอ่สร้ำงถนน คสล.บ้ำนส้ำโรงใต้ เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5  ม.ยำว  40  ม.  -  - 104,000 104,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 10 - โรงเรียนแกส้ำโรงวทิยำ สัญจรไปมำ หนำ 0.15 ม. พื นที่กอ่สร้ำงไมน่้อยกวำ่ กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

200  ตร.ม. พิกดั 48p 0237184  utm 1716653 - 48p 0237206 utm 1716689

186 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำงมว้น เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  3.50 ม.ยำว  40  ม.  -  - 72,000 72,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ถงึ บ้ำนนำยสถติพงษ์ หมู่ที่ 11 สัญจรไปมำ หนำ 0.15 ม. พื นที่กอ่สร้ำงไมน่้อยกวำ่ กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

140 ตร.ม. พิกดั 48p 0236683 utm 1717551 - 48p 0236670 utm 1717514

187 กอ่สร้ำงถนน คสล.บ้ำนนำงเหลียว เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  3   ม.  -  - 50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ถงึ สวนนำงนงนุช หมู่ที่ 11 สัญจรไปมำ ยำว    26   ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

188 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง 6ม.ยำว 580ม.หนำ 1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000      - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยอุ้ยถงึ หนองมำบกระทำ สัญจรไปมำ 0.10ม.พิกดั 48P 0240824 กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

 หมู่ที่ 12 UTM 1717326-48P 0240792 UTM 1716897

งบประมาณ
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6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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189 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  3  ม.ยำว  136  ม.  -  - 211,000 211,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

นำยรำญ -นำนำงแฉล้ม หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ หนำ 0.15 ม. พื นที่กอ่สร้ำงไมน่้อยกวำ่ กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

408 ตร.ม.พิกดั 48p 0240829 utm 1717172 - 48p 024694 utm 1717140

190 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำงมอ่ม - เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 1,450,000     1,450,000     1,450,000     1,450,000      - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หนองมำบกระทำ หมู่ที่ 12 สะดวก 575 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

(นำงอุ้ย- มำบกระทำ)

191 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง     5      ม.  -  - 550,000       550,000       550,000      จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำงนำจฤทัย - บ้ำนนำง สัญจรไปมำ ยำว  200  ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

อริสำ หมู่ที่ 12

192 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน  คสล. จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  3.50  ม.  ยำว   250,000 250,000 250,000 250,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ศำลำกลำงบ้ำนหนองตะเข ้ หมู่ที่  สัญจรไปมำ 200  ม.หนำ   0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

13  - ฝำยน ้ำล้น

193 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง   6 ม.ยำว  500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

อำจำรยท์ิพวรรณ - บ้ำนนำง สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม.พิกดั กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

สมบูรณ์ หมู่ที่ 13

194 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง     5      ม.  -  - 1,520,000     1,520,000     1,520,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยชั น หมู่ที่ 13 - สัญจรไปมำ ยำว    550  ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หนองขนุน หมู่ที่ 9

195 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง    5       ม.  -  - 2,750,000     2,750,000     2,750,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนนำยประจวบ หมู่ที่ 13 - สัญจรไปมำ ยำว   1,000   ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

หนองขนุน หมู่ที่ 9

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ
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6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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196 กอ่สร้ำงถนน AC จำกบ้ำนแก เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 6.00 ม. ยำว  -  - 2,000,000     2,000,000     2,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 3 - ตลำดนำบุญ อ.สีดำ สะดวก 550 ม. หนำ 0.05 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

197 โครงกำร AC หมู่ที่ 2 - บ้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง 6   ม.  - 4,135,700     4,135,700 4,135,700 4,135,700 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

โนนกระหำด ต.นำงร้ำ อ.ประทำย สัญจรไปมำ ยำว  750 ม. หนำ 0.05 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

198 โครงกำรกอ่สร้ำง AC จำกหมู่ที่ 4 เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  5  ม.  -  - 9,000,000     9,000,000     9,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

ถงึ หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ ยำว 2,635 ม. หนำ 0.05 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

199 กอ่สร้ำงถนน AC  หมู่ที่ 5 - เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง    6       ม.  -  - 6,000,000     6,000,000     6,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ ยำว 1,080  ม.หนำ 0.05 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

200 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน AC จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  6     ม.  -  - 9,000,000     9,000,000     9,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ ยำว  2,220  ม. หนำ 0.05 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

201 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน  AC จำก เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง  6   ม.  -  - 3,000,000     3,000,000     3,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 สัญจรไปมำ ยำว  1,210  ม. หนำ 0.05 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

202 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน  AC เพื่อควำมสะดวกในกำร ขนำดกวำ้ง    6    ม.  -  - 3,000,000     3,000,000     3,000,000   จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 5 (รอบหมู่บ้ำน) สัญจรไปมำ ยำว 640  ม. หนำ 0.05 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

203 ขยำยไหล่ทำงจำก หมู่ที่ 13  - เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง   6 ม.ยำว  500  ม. 500,000 500,000       500,000 500,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

โรงเรียนวงัหินประชำสรรค์  สัญจรไปมำ หนำ 0.10ม.พิกดั กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

204 กอ่สร้ำงถนน คสล.จำก หมู่ที่ 4  เพื่อควำมสะดวกในกำร กวำ้ง  5 ม. ยำว  2,440 ม. 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

 ถงึ หมู่ที่ 12 สัญจรไปมำ หนำ   0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

205 ขยำยเส้นทำงจำกหมู่ที่ 5 - เพื่อควำมสะดวกในกำร ขยำยเส้นทำงจำก หมู่ที่ 5 - 200,000 200,000       200,000 200,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 6 สัญจรไปมำ หมู่ที่ 6 กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

206 โครงกำรวำงท่อเขำ้อำ่ง     เพื่อแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลน วำงท่อ คสล.อดัแรงØ0.60ม. 120,000 120,000 120,000 120,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมนี ้ำอปุโภค กองชำ่ง

หนองบัว พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 น ้ำอปุโภค ยำว 56ม.พร้อมบ่อพัก คสล. กำรกอ่สร้ำง เพียงพอ

5 บ่อ พิกดั 48P0240383 UTM 1714827-48P0240402 UTM 1714777

207 กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำภำยใน เพื่อระบำยน ้ำไวใ้ชอ้ปุโภคบริโภค กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำหน้ำ 500,000 500,000       500,000 500,000        - จำ้นวนของ มนี ้ำไวใ้ชอ้ปุโภคบริโภค กองชำ่ง

หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 โรงเรียนแกส้ำโรงวทิยำ ม. 3 กำรกอ่สร้ำง

208 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ เพื่อระบำยน ้ำไวใ้ชอ้ปุโภคบริโภค กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำหน้ำ 500,000 500,000       500,000 500,000        - จำ้นวนของ มนี ้ำไวใ้ชอ้ปุโภคบริโภค กองชำ่ง

หน้ำวดับ้ำนแก -โรงเรียน โรงเรียนแกส้ำโรงวทิยำ ม. 3 กำรกอ่สร้ำง

แกส้ำโรงวทิยำ  หมู่ที่  3

209 กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ(วำงท่อ) เพื่อระบำยน ้ำไวใ้ชอ้ปุโภคบริโภค กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ(วำงท่อ) 200,000 200,000       200,000 200,000  - จำ้นวนของ มนี ้ำไวใ้ชอ้ปุโภคบริโภค กองชำ่ง

จำกคลองอสิำนเขยีว - สระบ้ำนแก จำกคลองอสิำนเขยีว - กำรกอ่สร้ำง

หมู่ที่ 3 สระบ้ำนแก หมู่ที่ 3

210 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ เพื่อกกัเกบ็น ้ำไวอ้ปุโภคบริโภค กวำ้ง 0.60ม.ยำว 190ม. 100,000       100,000       100,000       100,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

คสล.เขำ้สระน ้ำใช ้หมู่ที่ 3 ลึก0.60ม.พิกดั 48P 0237395 กำรกอ่สร้ำง กำรอปุโภคบริโภค

UTM 1716821-พิกดั 48P 0237211 UTM 1716775

211 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำบ้ำน เพื่อป้องกนัปัญหำน ้ำท่วมขงั วำงท่อ คสล.อดัแรง  Ø  -  - 59,500 59,500          - จำ้นวนของ หมู่บ้ำนไมม่นี ้ำท่วมขงั กองชำ่ง

หนองขี เหล็ก หมู่ที่ 4 - ศำลปู่ตำ 0.60 ม.  จำ้นวน  7 จดุ ๆละ กำรกอ่สร้ำง

6 ท่อน พิกดั 48p 0238409 utm 1715053 - 48p 0238844 utm 1715359

212 โครงกำรวำงท่อเชื่อมโรงเรียน เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั วำงท่อระบำยน ้ำป้องกนั  -  - 200,000 200,000 200,000 จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

วงัหินประชำสรรค์   - ศำลปู่ตำ น ้ำท่วมพร้อมยำแนวปูน กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

 หมู่ที่ 4 ทรำยและกลบกลับ

213 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำบ้ำน เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง  0.50 ม. ยำว 140 ม.  300,000 300,000 300,000 300,000  - จำ้นวนของ มรีำงระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

หนองงูเหลือม  หมู่ที่ 5 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

214 จดัท้ำระบบเคร่ืองกรองน ้ำประปำ เพื่อให้ระบบน ้ำประปำสะอำด จดัท้ำระบบเคร่ืองกรองน ้ำ 100,000 100,000       100,000 100,000  - จำ้นวนของ ประชำชนได้ใชน้ ้ำสะ กองชำ่ง

หมบู้ำน (หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 6) และมคุีณภำพ ประปำหมู่บ้ำน กำรกอ่สร้ำง อำดและมคุีณภำพ

215 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำใน เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง0.60ม.ยำว 200.00ม. 318,000 318,000       318,000 318,000  - จำ้นวนของ มรีำงระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

หมู่บ้ำนทุ่งรี  หมู่ที่  7 ลึก0.60ม.พิกดั48P 0241500 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

UTM1717300-48P 0241700 

UTM1717330

216 วำงท่อระบำยน ้ำจำกวดับ้ำน เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง 0.50 ม. ยำว   500 ม.  350,000 350,000       350,000 350,000 350,000 จำ้นวนของ มที่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

ทุ่งรี - หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 7 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

217 รำงระบำยน ้ำภำยในหมู่บ้ำนเตย เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั รำงระบำยน ้ำภำยในหมู่ 200,000 200,000       200,000 200,000        - จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

หมู่ที่ 8 บ้ำนเตย หมู่ที่ 8 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

218 วำงท่อระบำยน ้ำจำกบ้ำน เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง 0.50 ม. ยำว   500 ม.  350,000 350,000       350,000 350,000  - จำ้นวนของ มที่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

นำยจริวฒิุถงึ บ้ำนนำงวำรี หมู่ที่ 9 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

219 กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำจำกบ้ำน เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง 0.50 ม. ยำว   500 ม.  350,000 350,000       350,000 350,000  - จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

นำยสมศักด์ิ - สระประดู่  หมู่ที่ 9 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

220 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง 0.50 ม. ยำว 300   ม.  220,000 220,000 220,000 220,000  - จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

ในหมู่บ้ำนส้ำโรงใต้   หมู่ที่  10 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

221 กอ่สร้ำงรำงส่งน ้ำสระศรีทอง  เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง 0.50 ม.ยำว 200 ม.  220,000 220,000       220,000 220,000  - จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

หมู่ที่ 10 กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

222 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน ้ำ เพื่อถำ่ยเทน ้ำอปุโภค - บริโภค วำงท่อคอนกรีต Ø 0.60  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000  - จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

หนองตะวนัออกบ้ำนบุหวำย  ให้ใสและสะอำด ยำว  220  ม. กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

หมู่ที่  12

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

223 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำใน เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง  0.50 ม. ยำว 250 ม.  325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

หมู่บ้ำน  หมู่ที่  12 ลึก   0.60  ม. กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

224 รำงระบำยน ้ำจำกบ้ำนนำงเจยีม - เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง  0.50 ม. ยำว 250 ม.   -  - 325,000 325,000 325,000 จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

ศำลปู่ตำ หมู่ที่ 2 ลึก   0.60  ม. กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

225 รำงระบำยน ้ำจำกหน้ำวดัหนองบัว เพื่อระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กวำ้ง  0.50 ม. ยำว 250 ม.   -  - 325,000 325,000 325,000 จำ้นวนของ มร่ีองระบำยน ้ำท้ำให้น ้ำ กองชำ่ง

ถงึ บ้ำนนำงเลียบ หมู่ที่ 2 ลึก   0.60  ม. กำรกอ่สร้ำง ไมท่่วมขงั

226 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ  เพื่อระบำยน ้ำในหมู่บ้ำนท้ำให้ กวำ้ง  0.50 ม. ยำว 250 ม.  325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 จำ้นวนของ น ้ำท้ำให้น ้ำไมท่่วมขงั กองชำ่ง

หมู่ที่ 13 น ้ำไมท่่วมขงั ลึก   0.60  ม. กำรกอ่สร้ำง

227 คลองส่งน ้ำจำกนำนำยเผ่ำ - เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร คลองส่งน ้ำจำกนำนำยเผ่ำ - 200,000 200,000       200,000 200,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

หนองตลำด  หมู่ที่ 6 และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค หนองตลำด  หมู่ที่ 6 กำรกอ่สร้ำง กำรอปุโภคบริโภค

228 กอ่สร้ำงคลองส่งน ้ำจำกนำนำง เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร คลองส่งน ้ำจำกนำนำงละมยั - 200,000 200,000       200,000       200,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

ละมยัถงึ หนองตะวนัออก และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค หนองตะวนัออก  หมู่ที่ 12 กำรกอ่สร้ำง กำรอปุโภคบริโภค

หมู่ที่ 12

229 วำงท่อจำกหนองตะวนัออก - เพื่อระบำยน ้ำและป้องกนัปัญหำ วำงท่อจำกหนองตะวนัออก - 200,000 200,000       200,000 200,000  - จำ้นวนของ สมำรถระบำยน ้ำและ กองชำ่ง

นำนำงสุข  หมู่ที่ 12 น ้ำท่วมของเกษตรกร นำนำงสุข  หมู่ที่ 12 กำรกอ่สร้ำง ป้องกนัปัญหำน ้ำท่วม

230 คลองส่งน ้ำจำกอำ่งประมง - เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร คลองส่งน ้ำจำกอำ่งประมง - 200,000 200,000       200,000 200,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

หนองสระแก  หมู่ที่ 13 และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค หนองสระแก  หมู่ที่ 13 กำรกอ่สร้ำง กำรอปุโภคบริโภค

231 คลองส่งน ้ำจำกบ้ำนนำยสุภำพ - เพื่อระบำยน ้ำและป้องกนัปัญหำ คลองส่งน ้ำจำกบ้ำนนำยสุภำพ - 200,000 200,000       200,000 200,000  - จำ้นวนของ สมำรถระบำยน ้ำและ กองชำ่ง

นำนำงเบำ  หมู่ที่ 13 น ้ำท่วมของเกษตรกร นำนำงเบำ  หมู่ที่ 13 กำรกอ่สร้ำง ป้องกนัปัญหำน ้ำท่วม

232 กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำจำกบ้ำน เพื่อระบำยน ้ำและป้องกนัปัญหำ กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำจำกบ้ำนนำง 200,000 200,000       200,000 200,000  - จำ้นวนของ สมำรถระบำยน ้ำและ กองชำ่ง

นำงปรำณี - น.ส.กญัญำรัตน์ น ้ำท่วมของเกษตรกร ปรำณี - น.ส.กญัญำรัตน์ กำรกอ่สร้ำง ป้องกนัปัญหำน ้ำท่วม

หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 13 ของเกษตรกร

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

233 กอ่สร้ำงสะพำนขำ้มคลองอสีำน เพื่อประชำชนมคีวำมสะดวกใน กอ่สร้ำงสะพำน คสล.ขำ้ม  -  - 100,000 100,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

เขยีว  หมู่ที่ 6 กำรขนสินค้ำและเดินทำง คลองอสีำนเขยีวบ้ำนดอนยำวน้อย กำรกอ่สร้ำง ยิ่งขึ น

234 ขยำยท่อส่ีเหล่ียมนำนำยประสิทธิ์ เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร วำงท่อส่ีเหล่ียมเพิ่มเพื่อ  -  -  - 200,000 200,000 ร้อยละ 70 เกษตรกรมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

(พร้อมวำงท่อ) หมทูี่ 6 และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค ระบำยน ้ำ ของกำร กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

กกัเกบ็น ้ำ

235 ขยำยท่อส่ีเหล่ียมนำนำงสังวำลย์ เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำร วำงท่อส่ีเหล่ียมเพิ่มเพื่อ  -  -  - 200,000 200,000 ร้อยละ 70 เกษตรกรมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

(พร้อมวำงท่อ)  หมู่ที่ 6 เกษตรและเลี ยงสัตวแ์ละ ระบำยน ้ำ ของกำร กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

อปุโภคบริโภค กกัเกบ็น ้ำ

236 ขยำยท่อส่ีเหล่ียมนำนำยวำสนำ เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำร วำงท่อส่ีเหล่ียมเพิ่มเพื่อ  -  -  - 200,000 200,000 ร้อยละ 70 เกษตรกรมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

(พร้อมวำงท่อ)  หมู่ที่ 6 เกษตรและเลี ยงสัตวแ์ละ ระบำยน ้ำ ของกำร กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

อปุโภคบริโภค กกัเกบ็น ้ำ

237 กอ่สร้ำงระบบคลองส่งน ้ำภำยใน เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร กอ่สร้ำงระบบคลองส่งน ้ำภำยใน 1,000,000 1,000,000     1,000,000 1,000,000  - จำ้นวนของ สมำรถระบำยน ้ำและ กองชำ่ง

ต้ำบลวงัหิน และเลี ยงสัตวแ์ละอปุโภคบริโภค ต้ำบลวงัหิน กำรกอ่สร้ำง ป้องกนัปัญหำน ้ำท่วม

ของเกษตรกร

238 เสริมคันคูล้ำห้วยยำง หมู่ที่ 11 เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร เสริมคันคูล้ำห้วยยำงที่ 100,000       100,000       100,000       100,000        - จำ้นวนของ เกษตรกรมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

ชำ้รุด กำรกอ่สร้ำง กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

239 เสริมคันคูล้ำห้วยเตย หมู่ที่ 8 เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร เสริมคันคูล้ำห้วยเตยที่ 100,000       100,000       100,000       100,000        - จำ้นวนของ เกษตรกรมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

ชำ้รุด กำรกอ่สร้ำง กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

240 เสริมคันคูคลองอสิำนเขยีว หมู่ที่ 3 เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร เสริมคันคูล้ำห้วยยำงที่ 100,000       100,000       100,000       100,000        - จำ้นวนของ เกษตรกรมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 6 ชำ้รุด กำรกอ่สร้ำง กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

241 เสริมคันคูแหล่งน ้ำภำยในต้ำบล เพื่อกบัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำรเกษตร เสริมคันคูล้ำห้วยยำงที่ 500,000       500,000       500,000       500,000        - จำ้นวนของ เกษตรกรมนี ้ำไวใ้ชใ้น กองชำ่ง

วงัหิน ชำ้รุด กำรกอ่สร้ำง กำรเกษตรและเลี ยงสัตว์

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

242 กอ่สร้ำงประตูระบำยน ้ำล้ำห้วย เพื่อกกัเกบ็น ้ำไวใ้ชใ้นกำร กอ่สร้ำงประตูระบำยน ้ำ 200,000       200,000       200,000       200,000        - ร้อยละ 60 ประชำชนมนี ้ำไวใ้ช้ กองชำ่ง

ยำงน้อย  หมู่ที่ 11 เกษตรและเลี ยงสัตว์ ล้ำห้วยยำงน้อย หมู่ที่ 11 ของกำรเกบ็ ในกำรเกษตรและ

น ้ำ เลี ยงสัตว์

243 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุกรอบ เพื่อให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขนำดกวำ้ง 5.00 ม. ยำว 1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

อำ่งหนองตะเข ้ หมู่ที่ 13 สะดวก 2,280 ม. หนำ 0.15 ม. กำรกอ่สร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ

244 วำงท่อระบำยน ้ำเพื่อป้องกนัน ้ำท่วม เพื่อป้องกนัน ้ำท่วม วำงท่อระบำยน ้ำป้องกนั  - 97,000         97,000         97,000          - จำ้นวนของ ระบำยน ้ำได้ดี น ้ำไมท่่วม กองชำ่ง

ภำยในต้ำบลวงัหิน น ้ำท่วมพร้อมยำแนวปูน กำรกอ่สร้ำง ขงั

ทรำยและกลบกลับ

1) บ้ำนหนองตะเข ้หมทูี่ 13 ท่อ คสล. ขนำด W0.60 ม. 15 ท่อน

2) บ้ำนหินตั ง หมู่ที่ 9 ท่อ คสล.ขนำด W0.60 ม. 79 ท่อน ท่อ คสล.ขนำด W0.30 ม.  16 ท่อนท่อ คสล.W 0.40 ม.16 ท่อน 

3) บ้ำนบุหวำย หมู่ที่ 12ท่อ คสล.W0.60 ม. 8 ท่อน

4) บ้ำนดอนยำวน้อย หมู่ที่ 6 ท่อ คสล.W0.60 ม. 4 ท่อน

245 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำอำ่ง เพื่อระบำยน ้ำเขำ้อำ่งประมง วำงท่อ คสล.  0.80 ม.  -  - 112,100 112,100  - จำ้นวนของ ระบำยน ้ำเขำ้อำ่ง กองชำ่ง

ประมง หมู่ที่ 13 จำ้นวน 17 ท่อน กำรกอ่สร้ำง ประมงได้ดี

พร้อมเทดำด คสล.ปำกท่อ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 วำงท่อจำกประปำ - หนองขำม เพื่อระบำยน ้ำไมใ้ห้ท่วมขงั วำงท่อจำกประปำ - 200,000 200,000       200,000 200,000  - จำ้นวนของ น ้ำไมท่่วมขงั กองชำ่ง

หมู่ที่ 6 หนองขำม หมู่ที่ 6 กำรกอ่สร้ำง

2 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ เพื่อให้ประชำชนมคีวำมสะดวก ตำมแบบของกรมทรัพยำกรน ้ำ 300,000 300,000       300,000 300,000  - จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

บ้ำนเตย  หมู่ที่ 8 สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ ขนำดเล็กพิกดั48P 0236150 กำรกอ่สร้ำง สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ

UTM1714000

3 โครงกำรขยำยประปำท่อเมน เพื่อวำงท่อประปำให้ประชำชน วำงท่อประปำท่อเมนในเขต 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ ประชำชนได้ใชน้ ้ำ กองชำ่ง

ระบบประปำหมู่บ้ำนต้ำบลวงัหิน ในเขตต้ำบลวงัหินได้ใชน้ ้ำ ต้ำบลวงัหิน กำรกอ่สร้ำง ประปำอยำ่งทั่วถงึ

ประปำได้อยำ่งทั่วถงึ

4 กอ่สร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนมคีวำมสะดวก ตำมแบบของกรม  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 12 (หนองควำยตำย) สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ ทรัพยำกรน ้ำขนำดเล็ก กำรกอ่สร้ำง สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ

5 วำงท่อระบำยน ้ำเพื่อป้องกนัน ้ำท่วม เพื่อป้องกนัน ้ำท่วม วำงท่อระบำยน ้ำป้องกนั  - 97,000         97,000          -  - จำ้นวนของ ระบำยน ้ำได้ดี น ้ำไมท่่วม กองชำ่ง

ภำยในต้ำบลวงัหิน น ้ำท่วมพร้อมยำแนวปูน กำรกอ่สร้ำง ขงั

ทรำยและกลบกลับ

1) บ้ำนหนองตะเข ้หมทูี่ 13 ท่อ คสล. ขนำด W0.60 ม. 15 ท่อน

2) บ้ำนหินตั ง หมู่ที่ 9 ท่อ คสล.ขนำด W0.60 ม. 79 ท่อน ท่อ คสล.ขนำด W0.30 ม.  16 ท่อนท่อ คสล.W 0.40 ม.16 ท่อน 

3) บ้ำนบุหวำย หมู่ที่ 12ท่อ คสล.W0.60 ม. 8 ท่อน

4) บ้ำนดอนยำวน้อย หมู่ที่ 6 ท่อ คสล.W0.60 ม. 4 ท่อน

6 ขยำยท่อประปำ หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชำชนมคีวำมสะดวก วำงท่อประปำระยะทำง  -  - 200,000 200,000 200,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ           เมตร กำรกอ่สร้ำง สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ

7 ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ เพื่อให้ประชำชนมไีฟฟ้ำใช้ ขยำยเขตไฟฟ้ำจำกบ้ำน  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมไีฟฟ้ำ กองชำ่ง

อยำ่งทั่วถงึ นำยเลิศ - นำนำงมอ่ม กำรกอ่สร้ำง ใชอ้ยำ่งทั่วถงึ

หมู่ที่ 8

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่

งบประมาณ



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

8 ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำนแก เพื่อให้ประชำชนมคีวำมสะดวก ขยำยเขตระบบประปำหมู่  -  - 200,000 200,000 200,000 จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมสะดวก กองชำ่ง

หมู่ที่ 3 สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ บ้ำนแก หมู่ที่ 3 กำรกอ่สร้ำง สบำยในกำรใชน้ ้ำประปำ

9 ขยำยเขตไฟฟ้ำประปำหนองโพธิ์ เพื่อให้ประชำชนมไีฟฟ้ำใช้ ขยำยเขตไฟฟ้ำประปำ  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมไีฟฟ้ำ กองชำ่ง

หมู่ที่ 3 อยำ่งทั่วถงึ หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 กำรกอ่สร้ำง ใชอ้ยำ่งทั่วถงึ

10 กอ่สร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน เพื่อแกไ้ขปัญหำกำรขำด กอ่สร้ำงระบบประปำผิวดิน  - 5,000,000     5,000,000     5,000,000      - จำ้นวนของ ประชำชนมนี ้ำอปุโภค กองชำ่ง

หมู่ที่ 3 แคลนน ้ำอปุโภค บริโภคแก่ ขนำดใหญ่มำก กำรกอ่สร้ำง บริโภคใชอ้ยำ่งเพียงพอ

ประชำชน 

11 ติดตั ง / ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ เพื่อให้ครัวเรือนในต้ำบลวงัหินมี ติดตั ง / ซ่อมแซมไฟฟ้ำ 100,000 100,000       100,000 100,000  - จำ้นวนของ ครัวเรือนในต้ำบลวงัหิน กองชำ่ง

ภำยในต้ำบลวงัหิน ไฟฟ้ำใชแ้ละสัญจรไปมำได้ สำธำรณะในต้ำบลวงัหิน กำรกอ่สร้ำง มไีฟฟ้ำใชแ้ละสัญจรไป

สะดวกในยำมค้่ำคืน มำได้สะดวกในยำมค้่ำคืน

12 ติดตั งไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อให้ครัวเรือนในต้ำบลวงัหินมี ติดตั งไฟฟ้ำพลังงำนแสง 100,000 100,000       100,000 100,000  - จำ้นวนของ ครัวเรือนในต้ำบลวงัหิน กองชำ่ง

ภำยในต้ำบลวงัหิน ไฟฟ้ำใชแ้ละสัญจรไปมำได้ อำทิตยภ์ำยในต้ำบลวงัหิน กำรกอ่สร้ำง มไีฟฟ้ำใชแ้ละสัญจรไป

สะดวกในยำมค้่ำคืน มำได้สะดวกในยำมค้่ำคืน

13 ขยำยเขตไฟฟ้ำระบประปำหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนมไีฟฟ้ำใช้ อดุหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิ  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมไีฟฟ้ำ กองชำ่ง

แก หมู่ที่ 3 อยำ่งทั่วถงึ ภำคเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำระบบ กำรกอ่สร้ำง ใชอ้ยำ่งทั่วถงึ

ประปำหมู่บ้ำนแก หมู่ที่ 3

14 ขยำยเขตไฟฟ้ำระบประปำหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนมไีฟฟ้ำใช้ อดุหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิ  -  - 500,000       500,000       500,000      จำ้นวนของ ประชำชนมไีฟฟ้ำ กองชำ่ง

หินตั ง  หมู่ที่ 9 อยำ่งทั่วถงึ ภำคเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำระบบ กำรกอ่สร้ำง ใชอ้ยำ่งทั่วถงึ

ประปำหมู่บ้ำนหินตั ง หมู่ที่ 9

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ยกระดบัสงัคมให้น่าอยู่



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงกำรประเพณีวนัลอย เพื่อเป็นกำรสืบสำนวฒันธรรม ประชำชนในต้ำบลวงัหิน 120,000 120,000       120,000       120,000       120,000      จำ้นวนผู้เขำ้ วฒันธรรมประเพณี กอง

กระทง ประเพณีของไทยให้ด้ำรงอยู่สืบ ร่วมงำน ของไทยด้ำรงอยู่สืบ กำรศึกษำ

ต่อไป ต่อไป

2 โครงกำรวนัเขำ้พรรษำ เพื่อเป็นกำรสืบสำนวฒันธรรม ประชำชนในต้ำบลวงัหิน 75,000 75,000         75,000         75,000         75,000       จำ้นวนผู้เขำ้ วฒันธรรมประเพณี กอง

ประเพณีของไทยให้ด้ำรงอยู่สืบ ร่วมงำน ของไทยด้ำรงอยู่สืบ กำรศึกษำ

ต่อไป ต่อไป

3 โครงกำรจดังำนเฉลิมพระ เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรร่วมท้ำกจิ ประชำชนในต้ำบลวงัหิน 100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 จำ้นวนผู้เขำ้ ทุกส่วนรำชกำรร่วมท้ำ กอง

เกยีรติ กรรมต่ำง ๆเพื่อแสดงควำมจงรัก พนักงำนเทศบำล คณะผู้บริหำร ร่วมงำน กจิกรรมต่ำง ๆเพื่อแสดง กำรศึกษำ

ภักดีต่อพระนำงเจำ้สิริกติต์ สมำชกิสภำท้องถิ่น ผู้น้ำชมุชน ควำมจงรักภักดีต่อ

พระนำงเจำ้สิริกติต์

4 โครงกำรประเพณีบุญบั งไฟ เพื่อเป็นกำรสืบสำนวฒันธรรม ประชำชนในต้ำบลวงัหิน 60,000 60,000         60,000         60,000         60,000       จำ้นวนผู้เขำ้ วฒันธรรมประเพณี กอง

ประเพณีของไทยให้ด้ำรงอยู่สืบ ร่วมงำน ของไทยด้ำรงอยู่สืบ กำรศึกษำ

ต่อไป ต่อไป

5 โครงกำรประเพณีวนัสงกรำนต์ เพื่อเป็นกำรสืบสำนวฒันธรรม ประชำชนในต้ำบลวงัหิน 50,000 50,000         50,000 50,000 50,000 จำ้นวนผู้เขำ้ วฒันธรรมประเพณี กอง

รดน ้ำด้ำหัวผู้สูงอำยุ ประเพณีของไทยให้ด้ำรงอยู่สืบ ร่วมงำน ของไทยด้ำรงอยู่สืบ กำรศึกษำ

ต่อไป ต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงกำรสนับสนุนนักกฬีำเขำ้ร่วม เพื่อสนับสนุนให้นักกฬีำในต้ำบล นักกฬีำในเขตต้ำบลวงัหิน 30,000 30,000         30,000 30,000  - จำ้นวนครั ง นักกฬีำในต้ำบลมปีระ ส้ำนักปลัด

กำรแขง่ขนั ได้เขำ้ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำระดับ ที่ส่งแขง่ขนั สบกำรณ์ในกำรแขง่ขนั

จงัหวดัให้มปีระสบกำรณ์ในกำรเล่นกฬีำให้มำกขึ น กฬีำมำกยิ่งขึ น

7 โครงกำรแขง่ขนักฬีำวงัหินเกมส์ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนใชเ้วลำ ประชำชนในต้ำบลวงัหิน 150,000 150,000       150,000 150,000  - จำ้นวนผู้เขำ้ ประชำชนได้ใชเ้วลำวำ่ง กอง 

วำ่งให้เป็นประโยชน์โดยกำรออกกำ้ลังกำย ร่วมงำน ให้เป็นประโยชน์ กำรศึกษำ

8 โครงกำรกอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนก เพื่อให้ประชำชนมสีถำนที่ใน กอ่สร้ำงลำนกฬีำภำยใน 450,000 450,000       450,000       450,000        - จำ้นวน ประชำชนมสีถำนที่ใน กอง

ประสงค์พร้อมอปุกรณ์ออก ออกกำ้ลังกำยและให้ประชำชน ต้ำบล  วงัหิน(หมู่ที่ 1 - 13) หมู่บ้ำนที่มี ออกกำ้ลังกำยและ กำรศึกษำ

กำ้ลังกำย ได้ใชเ้วลำวำ่งให้เกดิประโยชน์ ลำนกฬีำ ใชเ้วลำวำ่งให้เกดิประโยชน์

9 โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏิบัติกำร 1. เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้พัฒนำ เด็กและเยำวชนในต้ำบลวงัหิน 50,000         50,000         50,000         50,000          - จำ้นวนผู้เขำ้ 1. เด็กและเยำวชนได้ ส้ำนักปลัด

พัฒนำทักษะด้ำนกฬีำ ควำมรู้และฝึกฝนทักษะควำม จำ้นวน  200  คน ร่วมอบรม พัฒนำศักยภำพและมี

ชำ้นำญในกจิกรรมสร้ำงสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ทักษะด้ำนกฬีำ

2. เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้ฝึกฝน 2. เด็กและเยำวชนมนี ้ำใจ

ตนเองให้มคุีณธรรมน ้ำใจนักกฬีำ นักกฬีำมรีะเบียบวนิัยมี

3. เพื่อให้เด็กและเยำวชนน้ำทักษะ ควำมซ่ือสัตยสุ์ตจริต

10 โครงกำรแขง่ขนักฬีำเพื่อสุขภำพ เพื่อให้เด็กเล็กมสุีขภำพที่แขง็แรง จดักำรแขง่ขนักฬีำเพื่อสุขภำพ 50,000         50,000         50,000         50,000          - จำ้นวนเด็กที่ เพื่อให้เด็กเล็กมสุีขภำพ กอง

ของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ของศูนบยพ์ัฒนำเด็กเล็กใน เขำ้ร่วมแขง่ขนั ที่แขง็แรง กำรศึกษำ

ต้ำบลวงัหิน

11 จดัซื อวสัดุ อปุกรณ์กฬีำ เพื่อส่งเสริมกำรเล่นกฬีำและ จดัซื อวสัดุและอปุกรณ์กฬีำ 25,000         25,000         25,000         25,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมสุีขภำพที่ดี กอง

ออกกำ้ลังกำย ประจำ้สนำมกฬีำเทศบำล หมู่บ้ำนที่ ยิ่งขึ น กำรศึกษำ

ได้รับ

12 กอ่สร้ำงสนำมเด็กเล่นหน้ำเทศบำล เพื่อส่งเสริมกำรเล่นกฬีำและ กอ่สร้ำงสนำมเด็กเล่นหน้ำ 500,000       500,000       500,000       500,000        - จำ้นวนของ ประชำชนมสุีขภำพที่ดี กอง

ต้ำบลวงัหิน ออกกำ้ลังกำย เทศบำลต้ำบลวงัหิน หมู่บ้ำนที่ได้รับ ยิ่งขึ น กำรศึกษำ

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

13 โครงกำรจดังำนประเพณีบวงสรวง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ จดักจิกรรมส่งเสริมและ 15,000         15,000         15,000         15,000         15,000       จำ้นวนคน ภูมปิัญญำ วฒันธรรม กองกำร

อนุสำวรียท์้ำวสุรนำรี ภูมปิัญญำ วฒันธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ ภูมปิัญญำท้องถิ่น เขำ้ร่วมงำน ท้องถิ่นอำ้เภอโนนแดง ศึกษำ

. คงอยู่สืบไป

14 ปรับปรุงภูมทิัศน์หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้ำงห้องน ้ำ  - 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000   ร้อยละ  70 ประชำชนมสีถำนที่พัก กองชำ่ง

ใจและออกกำ้ลังกำยของ 2) กอ่สร้ำงศำลำพักผ่อน ของประชำชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก

ประชำชน 3)กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ ที่มำพักผ่อน กำ้ลังกำย

4) ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง

15 ปรับปรุงภูมทิัศน์หนองกระทุ่ม เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้ำงห้องน ้ำ  - 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000   ร้อยละ  70 ประชำชนมสีถำนที่พัก กองชำ่ง

หมู่ที่ 7 ใจและออกกำ้ลังกำยของ 2) กอ่สร้ำงศำลำพักผ่อน ของประชำชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก

ประชำชน 3)กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ ที่มำพักผ่อน กำ้ลังกำย

4) ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง

16 ปรับปรุงภูมทิัศน์หนองขนุน เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้ำงห้องน ้ำ  - 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000   ร้อยละ  70 ประชำชนมสีถำนที่พัก กอ่ชำ่ง

หมู่ที่ 9 ใจและออกกำ้ลังกำยของ 2) กอ่สร้ำงศำลำพักผ่อน ของประชำชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก

ประชำชน 3)กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ ที่มำพักผ่อน กำ้ลังกำย

4) ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง

17 ปรับปรุงภูมทิัศน์อำ่งหนองตะเข้ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้ำงห้องน ้ำ  - 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000   ร้อยละ  70 ประชำชนมสีถำนที่พัก กองชำ่ง

หมู่ที่ 13 ใจและออกกำ้ลังกำยของ 2) กอ่สร้ำงศำลำพักผ่อน ของประชำชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก

ประชำชน 3)กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ ที่มำพักผ่อน กำ้ลังกำย

4) ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง

18 ปรับปรุงภูมทิัศน์หนองประมง เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้ำงห้องน ้ำ  - 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000   ร้อยละ  70 ประชำชนมสีถำนที่พัก กองชำ่ง

หมู่ที่ 9 ใจและออกกำ้ลังกำยของ 2) กอ่สร้ำงศำลำพักผ่อน ของประชำชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก

ประชำชน 3)กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ 4) ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง ที่มำพักผ่อน กำ้ลังกำย

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

19 กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ เพื่อด้ำเนินกำรกอ่สร้ำง ขนำดกวำ้ง  20 เมตร   - 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 จำ้นวนของ เด็ก เยำวชนมสีถำนที่ใน กองชำ่ง

บ้ำนโนนเพ็ด  หมทูี่ 1 ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ยำว  40  เมตร กำรกอ่สร้ำง กำรออกกำ้ลังกำยเล่นกฬีำ

 และใชเ่วลำวำ่งให้เกดิประโยชน์

20 กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ เพื่อด้ำเนินกำรกอ่สร้ำง ขนำดกวำ้ง  20 เมตร   - 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 จำ้นวนของ เด็ก เยำวชนมสีถำนที่ กองชำ่ง

บ้ำนแก  หมทูี่ 3 ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ยำว  40  เมตร กำรกอ่สร้ำง ในกำรออกกำ้ลังกำย

 เล่นกฬีำ และใชเ่วลำ

วำ่งให้เกดิประโยชน์

21 สนับสนุนเคร่ืองออกกำ้ลังกำย เพื่อให้ประชำชนเยำวชน จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลัง  - 300,000       300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ เยำวชน ประชำชน กองกำร

ผู้สูงอำย ุได้ออกกำ้ลังกำย กำยกลำงแจง้ให้กบัชมุชน กำรกอ่สร้ำง ผู้สูงอำย ุได้ออกกำ้ลังกำยศึกษำ

อยำ่งทั่วถงึ มสุีขภำพแขง็แรง

22 กอ่สร้ำงสนำมกฬีำบ้ำนดอน เพื่อด้ำเนินกำรกอ่สร้ำง ขนำดกวำ้ง  20 เมตร   - 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 จำ้นวนของ เด็ก เยำวชนมสีถำนที่ใน กองชำ่ง

ยำวน้อย  หมู่ที่ 6 ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ยำว  40  เมตร กำรกอ่สร้ำง กำรออกกำ้ลังกำยเล่นกฬีำ

 และใชเ่วลำวำ่งให้เกดิประโยชน์

23 กอ่สร้ำงลำนกฬีำเอนกประสงค์ เพื่อด้ำเนินกำรกอ่สร้ำง ขนำดกวำ้ง  20 เมตร   - 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 จำ้นวนของ เด็ก เยำวชนมสีถำนที่ใน กองชำ่ง

บ้ำนบุหวำย  หมทูี่ 12 ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ยำว  40  เมตร กำรกอ่สร้ำง กำรออกกำ้ลังกำยเล่นกฬีำ

 และใชเ่วลำวำ่งให้เกดิประโยชน์

24 กอ่สร้ำงตลำดสดเทศบำลต้ำบล เพื่อให้ประชำชนมแีหล่งขำยสินค้ำ กอ่สร้ำงตลำดสดในต้ำบล  -  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จำ้นวนของ ประชำชนมแีหล่งขำย กองชำ่ง

วงัหิน ภำยในต้ำบลวงัหิน วงัหิน กำรกอ่สร้ำง สินค้ำในต้ำบลวงัหิน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  8 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงกำรวงัหินร่วมใจต้ำน เพื่อเป็นกำรมอบผ้ำห่มให้กบั ประชำชนที่ขำดแคลนผ้ำห่ม 55,000 55,000         60,000 65,000 70,000 จำ้นวนของ ประชำชนที่ขำดแคลนผ้ำ ส้ำนักปลัด

ภัยหนำว ประชำชนที่ประสบภัยหนำว ในเขตต้ำบลวงัหิน ผู้ได้รับกำร ห่มในเขตต้ำบลวงัหิน

เหลือ มผ้ีำห่มในกำรต้ำนภัยหนำวที่จะเกดิขึ น

2 โครงกำรกอ่สร้ำงบ้ำนพัก เพื่อเป็นกำรจดัสวสัดิกำรให้กบั กอ่สร้ำงบ้ำนพักพนักงำน  -  - 700,000 700,000 700,000 จำ้นวนของ เทศบำลมบี้ำนพักพนัก กองชำ่ง

พนักงำน เทศบำล พนักงำนเทศบำลต้ำบลวงัหิน เทศบำล ที่พัก งำนเป็นกำรให้สวสัดิกำร

3 โครงกำรกอ่สร้ำงส้ำนักงำน เพื่อกำรรองรับกำรถำ่ยโอนภำรกจิ กอ่สร้ำงส้ำนักงำนเทศบำล  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำ้นวนของ มทีี่ท้ำกำรที่ได้มำตรฐำน กองชำ่ง

เทศบำลต้ำบลวงัหิน และบุคลำกร ต้ำบลวงัหินที่ได้มำตรฐำน ประชำชนที่ เพื่อรองรับกำรถำ่ยโอน

จำ้นวน   1   แห่ง มำติดต่อ ภำรกจิและบุคลำกร

4 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้ำ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้ำให้ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้ำ  -  - 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจ ห้องน ้ำมคีวำมมั่นคง กองชำ่ง

เทศบำลต้ำบลวงัหิน มั่นคงแขง็แรง สวยงำม ภำยในเทศบำล ของประชำชน แขง็แรง และสวยงำม

ร้อยละ 80

5 โครงกำรกอ่สร้ำงลำนจอดรถ เพื่อให้มสีถำนที่จอดรถของ ทต. กอ่สร้ำงลำนจอดรถเทศบำล  -  - 400,000       400,000       400,000      จำ้นวนของ มสีถำนที่จอดรถที่ได้ กองชำ่ง

วงัหิน ต้ำบลวงัหินที่ได้มำตรฐำน รถที่เขำ้จอด มำตรฐำน

6 โครงกำรวนัเทศบำล เพื่อจดักจิกรรมต่ำง ๆเกี่ยวกบั พนักงำนท้องถิ่น คณะ  - 50,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ พนักงำนท้องถิ่น คณะ ส้ำนักปลัด

วนัเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชกิสภำท้องถิ่น ผู้เขำ้ร่วม ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชกิ

ร่วมท้ำกจิกรรม กจิกรรม สภำท้องถิ่นร่วมท้ำกจิกรรม

7 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรของ ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรของ 100,000 100,000       100,000       100,000       100,000      จำ้นวนของ อำคำรมมีั่นคงยิ่งขึ น กองชำ่ง

อำคำรของเทศบำล เทศบำล เทศบำล กำรปรับปรุง

ซ่อมแซม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพัฒนาระบบราชการบริหารจดัการภาครัฐ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  8 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

8 กอ่สร้ำงโรงเกบ็พัสดุ เพื่อใชใ้นกำรจดัเกบ็พัสดุและ ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 292,000 292,000       292,000 292,000 292,000 จำ้นวนของ มสีถำนที่จดัเกบ็พัสดุ กองชำ่ง

อปุกรณ์ของเทศบำล 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร กำรกอ่สร้ำง อปุกรณ์ที่ชดัเจน

พื นที่กอ่สร้ำงไมน่้อยกวำ่  32 ตร.ม.

9 โครงกำรจดัท้ำโปรแกรม เพื่อสะดวกในกำรจดัเกบ็ภำษีของ จดัซื อโปรแกรมทะเบียน 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000      จำ้นวนของ มคีวำมสะดวกในกำร กองคลัง

ทะเบียนแผนที่ภำษีและ ท้องถิ่น แผนที่ภำษีและทะเบียน ผู้ชำ้ระผู้ภำษี  

ทะเบียนทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น

10 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิำพ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ บุคลำกรในเทศบำลทุกคน 100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 จำ้นวนของ บุคลำกรของ องค์กรมี ส้ำนักปลัด

ประสิทธผิลกำรปฏิบัติงำนและ คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ ผู้เขำ้ร่วม คุณธรรมและจริยธรรม บุคลำกร

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้ บุคลำกรมจีติส้ำนึกและ ในกำรปฏิบัติรำชกำรมำกขึ น

แกบุ่คลำกรส่วนท้องถิ่น จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติรำชกำร

11 โครงกำรอบรมและทัศนศึกษำ 1.เพื่อศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกจิ คณะผู้บริหำร สมำชกิสภำ 300,000 300,000       300,000 300,000 300,000 จำ้นวนของ คณะผู้บริหำร สมำชกิสภำ ส้ำนักปลัด

ดูงำนเพื่อพัฒนำควำมรู้ พอเพียง  พนักงำนเทศบำล  ผู้เขำ้ร่วม พนักงำน พนักงำนจำ้ง จนท.วเิครำะห์

2.เพื่อพัฒนำควำมรู้ในกำรปฏิบัติ พนักงำนจำ้งและผู้น้ำหมู่บ้ำน มศัีกยภำพในกำรบริหำร

งำน กลุ่มต่ำง ๆ

12 โครงกำรกอ่สร้ำงห้องประชมุ เพื่อให้ให้สถำนที่ไวส้้ำหรับ ขนำดกวำ้ง 8.00 ม. ยำว 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000   จำ้นวนของ เทศบำลมสีถำนที่ กองชำ่ง

เทศบำล รองรับประชำชนที่เขำ้มำ 20.00 ม. ประชำชนที่ ส้ำหรับประชมุที่รองรับ

ประชมุ เขำ้มำใช้ ประชำชนได้มำกขึ น

13 ปรับปรุงต่อเติมอำคำรโรงเกบ็พัสดุ เพื่อปรับปรังซ่อมแซมอำคำร ปรับปรังต่อเติมอำคำร  - 96,900         96,900          -  - จำ้นวนของ อำคำรโรงเกบ็พัสดุมคีวำม กองชำ่ง

โรงเกบ็พัสดุให้มคีวำมมั่นคง โรงเกบ็พัสดุ ขนำดกวำ้ง กำรกอ่สร้ำง มั่นคงแขง็แรง

แขง็แรง 4.00 เมตร ยำว 14.90

เมตร พื นที่กอ่สร้ำง้ำมน่้อยกวำ่

59.60 ตำรำงเมตร

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพัฒนาระบบราชการบริหารจดัการภาครัฐ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  8 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อเป็นกำรด้ำเนินงำนเฉลิม จดักจิกรรมในวนัส้ำคัญ  -  - 60,000         60,000         60,000       จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมจง ส้ำนักปลัด

พระเกยีรติหรืออำ้นวยควำม และรัฐพิธต่ีำง ๆ จดักจิกรรม ภักดีและให้ควำมส้ำคัญ

สะดวกให้กบัประชำชนเพื่อมำร่วมงำนรัฐพิธี ในงำนรัฐพิธมีำกขึ น

และรำชพิธต่ีำง ๆหรือสนับสนุน

กำรด้ำเนินงำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว

15 โครงกำรรวมพลังเทิดทูนชำติ 1. เพื่อเป็นกำรแสดงถงึควำม ประชำชนเขำ้ร่วมโครงกำร  -  - 20,000         20,000         20,000       จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมจง ส้ำนักปลัด

ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ จงรักภักดี 100  คน จดักจิกรรม ภักดีและสมำนฉนัท์

2. เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงควำมปรองดอง ยิ่งขึ น

สมำนฉนัท์ของคนในชำติ

16 โครงกำรส่งเสริมประชำธปิไตย 1.เพื่อให้ประชำชนมคีวำมรู้ ประชำชนเขำ้ร่วมโครงกำร  -  - 20,000         20,000         20,000       ควำมพึงพอใจ 1.ประชำชนมคีวำมรู้ ส้ำนักปลัด

ในชมุชน ควำมเขำ้ใจในระบอบประชำธปิไตย100  คน ของประชำชน ควำมเขำ้ใจในระบอบ

และให้สอดคล้องกบักฎหมำย ที่เขำ้ร่วมร้อยละประชำธปิไตยและให้

รัฐธรรมนูญและเทศบำล 70 สอดคล้องกบักฎหมำย

2.เพื่อส่งเสริมบทบำทอำ้นำหน้ำที่ รัฐธรรมนูญและเทศบำล

ของ อปท.

17 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบั เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบ ประชำชนในต้ำบลวงัหิน  -  - 20,000 20,000 20,000 ควำมพึงพอใจ ประชำชนได้รับทรำบ ส้ำนักปลัด

กฎหมำยท้องถิ่น เกี่ยวกบักฎหมำยท้องถิ่น จำ้นวน 100 คน ของประชำชน เกี่ยวกบักฎหมำย

ที่เขำ้ร่วมร้อยละท้องถิ่นเพิ่มขึ น

70

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพัฒนาระบบราชการบริหารจดัการภาครัฐ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การสร้างความมั่นคงทุกมิตเิพ่ือปกป้องสถาบันหลกัของชาตแิละความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงกำรติดตั งแผงกั นจรำจร  เพื่อให้ประชำชนที่สัญจรไปมำ ติดตั งแผงกั นจรำจร 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000      จำ้นวนกำร ประชำชนมคีวำมปลอด ส้ำนักปลัด

( สะท้อนแสง) ได้มคีวำมปลอดภัย ( สะท้อนแสง) เขตต้ำบลวงัหิน ติดตั งแผงกั น ภัยในกำรสัญจรไปมำ จพง.ธรุกำร

2 โครงกำรป้องกนัและลดอบุัติเหตุ 1. เพื่อกำ้ชบัเจำ้หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 1.จดัตั งจดุตรวจร่วมแบบบูรณำ 50,000 50,000         50,000 50,000 100,000 จำ้นวนของ รำษฎรในเขต อ.โนนแดงอ. โนนแดง /

ทำงถนนชว่งเทศกำลปีใหมแ่ละ ให้ควำมร่วมมอืสนับสนุนและ กำรและจดุบริกำร/ จดุพักรถ จดุตรวจ และรำษฎรที่ใชถ้นนใน ทต. วงัหิน

เทศกำลสงกรำนต์ ปฏิบัติงำนอยำ่งเคร่งครัด 2. รณรงค์ประชำสัมพันธโ์ครง เส้นทำงหลักและเส้นทำง ส้ำนักปลัด

2. เพื่อด้ำเนินงำนป้องกนัและลด กำรด้ำเนินกำรชว่งเทศกำลปี รองมคีวำมปลอดภัยใน

3 โครงกำรชว่ยเหลือป้องกนัผู้ประสบ เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำรป้องกนั เด็ก เยำวชนต้ำบลวงัหิน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000       เด็ก เยำวชน เด็ก เยำวชนมคีวำมรู้ ส้ำนักปลัด

ภัยทำงน ้ำ และชว่ยเหลือผู้ประสบภัยทำงน ้ำ 100  คน มคีวำมเขำ้ใจ ควำมเขำ้ใจในกำรป้องกนั จพง.ธรุกำร

ไมน่้อยกวำ่ และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย

ร้อยละ  80 ทำงน ้ำ

4 โครงกำรจดัซื อรถบรรทุกน ้ำ เพื่อป้องกนัอคัคีภัย จดัซื อรถบรรทุกน ้ำ 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000   จำ้นวนของ เพื่อป้องกนักำรเกดิ ส้ำนักปลัด

กำรจดัซื อ อคัคีภัย จพง.ธรุกำร

5 จดัซื อแผงกั นจรำจร เพื่อใชใ้นกำรอำ้นวยควำมสะดวก ขนำด  1.2 เมตร ยำว 1 ม. 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000       จำ้นวนกำร ประชำชนมคีวำมปลอด ส้ำนักปลัด

ในกำรจรำจร ติดตั งแผงกั น ภัยในกำรจรำจร

6 ป้ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ จดัท้ำป้ำย /ไฟชลอรถ / 50,000 50,000         50,000 50,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชำชนมคีวำมปลอด ส้ำนักปลัด

กรวย /ถนนลูกระนำด ของกำรติด ภัยในชวีติและทรัพยสิ์น

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ตั ง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การสร้างความมั่นคงทุกมิตเิพ่ือปกป้องสถาบันหลกัของชาตแิละความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบั เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำรป้องกนั ประชำชนในต้ำบลวงัหิน 30,000 30,000         30,000 30,000 500,000 ประชำชน ประชำชนมคีวำมรู้ ส้ำนักปลัด

อคัคีภัย อคัคีภัย จำ้นวน  100  คน มคีวำมเขำ้ใจ ควำมเขำ้ใจในกำรป้องกนั จพง.ธรุกำร

ไมน่้อยกวำ่ อคัคีภัยในชมุชน

ร้อยละ  80

8 โครงกำรจดัตั ง/อบรม/ทบทวน เพื่อใชจ้ำ่ยในโครงกำรของ อปพร. อปพร. ทั ง หมดในต้ำบล 150,000 150000 150000 150000 500,000      จำ้นวนของ อปพร. ในต้ำบลได้ท้ำ ส้ำนักปลัด

อำสำสมคัรป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน   ในต้ำบลวงัหิน อปพร.ที่เขำ้ กจิกรรมร่วมกนั

( อปพร.) อบรม

9 โครงกำรวนั อปพร. เพื่อให้ อปพร.ท้ำกจิกรรมร่วมกนั อปพร.ต้ำบลวงัหิน 50,000         50000 50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ อปพร.ต้ำบลวงัหินมี ส้ำนักปลัด

อปพร.ที่เขำ้ กำรท้ำกจิกรรมร่วมกนั

ร่วมกจิกรรม มำกขึ น

10 พัฒนำศักยภำพ อปพร. กำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ อปพร.ต้ำบลวงัหิน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ อปพร.ได้รับกำรพัฒนำ ส้ำนักปลัด

ควำมสำมำรถ ระเบียบวนิัย  อปพร.ที่เขำ้ร่วม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เทศบำล

พัฒนำศักยภำพและเพิ่มพูน ระเบียบวนิัยและเพิ่ม

ประสบกำรณ์อำสำสมคัรป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) พูนประสบกำรณ์

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  10 ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
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1 โครงกำรปลูกต้นไมใ้นที่สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ป่ำไมแ้ละ ปลูกต้นไมใ้นที่สำธำรณะใน 50,000 50,000         50,000 50,000 50,000 จำ้นวนของ ได้อนุรักษ์ป่ำไมแ้ละลด ส้ำนักปลัด

เป็นกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน เขตต้ำบลวงัหิน ที่สำธำรณะที่ ปัญหำภำวะโลกร้อน จพง.เกษตร

ปลูก

2 โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ เพื่อให้ประชำชนในต้ำบลตระ ทั ง  13    หมู่บ้ำนในเขต 10,000 10,000         10,000 10,000 10,000 จำ้นวนของ ประชำชนในต้ำบลตระ ส้ำนักปลัด

ส่ิงแวดล้อม หนักเห็นควำมส้ำคัญของกำรอนุ ต้ำบลวงัหิน หมู่บ้ำนที่รณรงค์หนักเห็นควำมส้ำคัญ จพง.เกษตร

รักษ์ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม ของกำรอนุรักษ์ทรัพยำ

กรและส่ิงแวดล้อม

3 ตรวจสอบเขตพื นที่สำธำรณะ เพื่อป้องกนักำรบุกรุกพื นที่สำ- ตรวจสอบที่สำธำรณะในเขต 30,000 30,000         30,000 30,000  - จำ้นวนของ เทศบำลต้ำบลวงัหิน กองชำ่ง

ธำรณะในเขตต้ำบลวงัหิน ต้ำบลวงัหิน ที่สำธำรณะที่ วงัหินไมถ่กูบุกรุกเขตที่

ตรวจสอบ สำธำรณะ

4 ขดุลอกคลองรอบที่สำธำรณะ เพื่อป้องกนักำรบุกรุกพื นที่สำ- ขดุลอกคลองรอบที่ 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ เทศบำลต้ำบลวงัหิน กองชำ่ง

หมู่ที่ 10 ธำรณะในเขตต้ำบลวงัหิน สำธำรณะ หมู่ที่ 10 ที่สำธำรณะที่ วงัหินไมถ่กูบุกรุกเขตที่

ตรวจสอบ สำธำรณะ

5 ขดุลอกคลองรอบที่สำธำรณะ เพื่อป้องกนักำรบุกรุกพื นที่สำ- ขดุลอกคลองรอบที่สำธำรณะ 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ เทศบำลต้ำบลวงัหิน กองชำ่ง

(หนองควำยตำย - หมู่ที่ 1) ธำรณะในเขตต้ำบลวงัหิน (หนองควำยตำย - หมู่ที่ 1) ที่สำธำรณะที่ วงัหินไมถ่กูบุกรุกเขตที่

ตรวจสอบ สำธำรณะ

6 ขดุลอกคลองไส้ไกร่อบที่สำธำรณะ เพื่อป้องกนักำรบุกรุกพื นที่สำ- ขดุลอกคลองไส้ไกร่อบที่ 500,000 500,000       500,000 500,000  - จำ้นวนของ เทศบำลต้ำบลวงัหิน กองชำ่ง

หมู่ที่ 8 ธำรณะในเขตต้ำบลวงัหิน สำธำรณะ  หมู่ที่ 8 ที่สำธำรณะที่ วงัหินไมถ่กูบุกรุกเขตที่

ตรวจสอบ สำธำรณะ

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยนื

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา
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7 โครงกำรกำ้จดัผักตบชวำและ เพื่อกำ้จดัผักตบชวำเพื่อรักษำ แหล่งน ้ำภำยในต้ำบล  -  - 20,000         20,000         20,000       จำ้นวนของ แหล่งน ้ำมคีวำมสะอำด ส้ำนักปลัด

วชัพืช ควำมสะอำดของแหล่งน ้ำและ หิน ผู้เขำ้ร่วม มำกยิ่งขึ น

ไมใ่ห้ตื นเขนิ

8 โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอนั เพื่อรักษำและอนุรักษ์ทรัพยำ อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบั  - 20,000         20,000         20,000          - จำ้นวนของ ประชำชนมจีติส้ำนึกใน ส้ำนักปลัด

เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ สมเด็จ กรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท้องถิ่น ผู้เขำ้ร่วม กำรรักษำและอนุรักษ์

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯสยำมบรม ชำติ ส้ำรวจและจดัท้ำฐำนขอ้มลู ทรัพยำกรท้องถิ่น

รำชกมุำรี(อพ.สธ.) ทรัพยำกรท้องถิ่น
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10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

10.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
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1 โครงกำรส่งเสริมกำรใชพ้ลังงำน เพื่อสร้ำงจติส้ำนึกในกำรใช้ อบรมประชำชนเกี่ยว  - 50,000         50,000         50,000         50,000       ควำมพึงพอใจ ประชำชนจติส้ำนึกในกำรส้ำนักปลัด

ทดแทน พลังงำนทดแทนเพื่อให้เกดิ กบัควำมส้ำคัญของพลังงำน ของประชำชน ใชพ้ลังงำนทดแทนเพื่อให้

กำรพึ่งพำตนเองอยำ่งยั่งยนื และวธิกีำรอนุรักษ์พลังงำน ร้อยละ 60 เกดิกำรพึ่งพำตนเองอยำ่ง

ตำมแนวทำงพระรำชด้ำริ จำ้นวน  50 คน ยั่งยนืตำมแนวทำงพระรำช

เศรษฐกจิพอเพียง ด้ำริเศรษฐกจิพอเพียง
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10.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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2 กอ่สร้ำงระบบกระจำยน ้ำพลังำน 1. เพื่อติดตั งระบบพลังงำน กอ่สร้ำงระบบกระจำยน ้ำ  - 700,000       700,000       700,000       875,000      จำ้นวนหมู่บ้ำน 1.มกีำรใชท้รัพยำกร  ส้ำนักปลัด

แสงอำทิตยภ์ำยในต้ำบลวงัหิน ไฟฟ้ำด้วยแผงโซลำร์เซลล์ พลังงำนแสงอำทิตยภ์ำยใน ที่ได้กอ่สร้ำง ในพื นที่ใชแ้หล่งน ้ำใน

แสงอำทิตยก์บัประปำหมู่บ้ำน ต้ำบลวงัหิน รำคำแห่งละ พื นที่และใชพ้ลังงำนจำกแสงอำทิตย์

ถงัเกบ็น ้ำกลำงหรือถงัเกบ็ 175,000  บำท 2.มกีำรใชพ้ลังงำนแสง

น ้ำฝนในที่สำธำรณะ บ่อบำดำล อำทิตยผ์ลิตไฟฟ้ำเพื่อสูบน ้ำ

เพื่อกำรกำรอปุโภค บริโภค ในกำรเกษตรและปศุสัตว์

แหล่งน ้ำแกม้ลิงเพื่อกำรเกษตร

3 แกส๊ชวีภำพ เพื่อใชก้ำ๊ซชวีภำพไปเป็น เกษตรกรผู้เลี ยงสุกร โค  - 300,000       300,000       300,000       300,000      จำ้นวนเกษตร ลดค่ำใชจ้ำ่ยในกำรใชก้ำ๊ซส้ำนักปลัด

พลังงำนทดแทนสำหรับกำร กระบือ และสัตวป์ีก กรที่เขำ้ร่วม หุงต้ม

หุงต้มในครัวเรือน

4 โครงกำรอบรมพัฒนำผู้น้ำชมุชน เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร อบรมให้ควำมรู้เร่ืองอนุรักษ์  -  - 15,000         15,000         15,000       จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมรู้ ส้ำนักปลัด

สู่ต้นแบบด้ำนพลังงำน ใชพ้ลังงำนอยำ่งมปีระสิทธภิำพ พลังงำนและพลังงำนทดแทน ครั งของกำร ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำร

และเตรียมควำมพร้อมส้ำหรับ จำ้นวน  4 ครั ง อบรม อนุรักษ์พลังงำน

กำรเป็นแกนน้ำขบัเคล่ือนองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำน

5 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน เปล่ียนหลอด LED จำ้นวน  -  - 20,000         20,000         20,000       ลดค่ำไฟฟ้ำ เกดิกำรเรียนรู้กำร ส้ำนักปลัด

พลังงำน(หลอด LED) และลดค่ำใชจ้ำ่ยด้ำนพลังงำน 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ ลงจำกเดือน ประหยดัพลังงำน

ไฟฟ้ำ 2 หลอด กอ่นหน้ำได้

ร้อยละ 10
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6 โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรกำร เพื่อลดค่ำใชจ้ำ่ยด้ำนพลังงำนใน ส่งเสริมให้ใชบ้่อกำ๊ซชวีภำพ  -  - 104,000       104,000       104,000      ส่งเสริมกำร ลดค่ำใชจ้ำ่ยด้ำน ส้ำนักปลัด

ส่งเสริมเทคโนโลยพีลังงำนทดแทน ครัวเรือน รณรงค์กำรใชพ้ลังงำน 13 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ ใชก้ำ๊ซชวีภำพ พลังงำนในระดับครัวเรือน

(บ่อหมกักำ๊ซชวีภำพ) ทดแทนและลดมลภำวะจำกกำร 1 บ่อ หมู่บ้ำนละ พร้อมทั งลดปัญหำมล

เลี ยงสัตว์ 1 บ่อ ภำวะจำกกำรเลี ยงสัตว์

7 โครงกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เร่ืองกำร เพื่อส่งเสริมองค์ควำมรู้ในกำรใช้ อบรมให้ควำมรู้เร่ืองอนุรักษ์  -  - 12,000         12,000         12,000       จดักำรอบรม นักเรียนและบุคลำกร ส้ำนักปลัด

อนุรักษ์พลังงำนและจติส้ำนึกในกำร พลังงำนอยำ่งมปีระสิทธภิำพ พลังงำนจำ้นวน  4 โรงเรียน ให้ควำมรู้ ในโรงเรียนมคีวำมรู้

ประหยดัพลังงำนให้แกน่ักเรียนและ พร้อมจดัตั งชมรมอนุรักษ์พลังงำน จำ้นวน 4 ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำร

บุคลำกรในสถำนศึกษำ ในสถำนศึกษำ โรงเรียน อนุรักษ์พลังงำนและมี

กำรผลักดันให้เกดิชมรม

อนุรักษ์พลังงำนในโรงเรียน

8 ธนำคำรน ้ำใต้ดิน 1) เพื่ออบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำร กอ่สร้ำงธนำคำรน ้ำใต้ดิน  - 50,000         50,000         50,000         50,000       จำ้นวนของ ประชำชนมคีวำมรู้ กองชำ่ง

แกไ้ขปัญหำน ้ำท่วมขงั ภำยในต้ำบลวงัหิน กำรจดัตั ง ในกำรแกไ้ขปัญหำ

2) แกไ้ขปัญหำน ้ำท่วมขงั น ้ำท่วมขงั

น ้ำไมท่่วมขงัภำยใน

หมู่บ้ำน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยนื

งบประมาณ





2,540,000      2,670,000      3,470,000      3,470,000      3,450,000      
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2,000,000      2,174,000      2,174,000      2,174,000      2,174,000      









1,130,000 1,980,000 2,153,000 2,153,000 2,050,000





0 0 412000 1236000 927000
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8,174,000 8,275,000 9,860,000 10,010,000 10,110,000









3,215,000      3,585,000      4,095,000      4,095,000      4,100,000      







3,000,000 8,126,000 9,226,000 9,226,000 1,600,000







3,400,000 8,026,000 11,996,000 11,996,000 6,170,000







5,500,000 12,426,000 14,226,000 14,226,000 5,250,000







7,600,000 10,547,600 11,647,600 11,647,600 2,500,000







6,654,000 12,168,500 14,268,500 13,818,500 5,478,000







18,647,500    18,647,500    21,595,500    21,595,500    9,122,000     







13,139,000    13,139,000    31,057,700    31,857,700    26,796,000    







10,581,700 14,717,400 52,712,400 52,712,400 41,555,700





4,028,000 4,028,000 4,287,500 4,287,500 550,000







5,150,000 5,247,000 6,109,100 6,709,100 1,900,000

77,700,200 107,073,000 177,126,300 178,076,300 100,921,700





1,200,000 6,297,000 13,697,000 13,600,000 7,400,000









1,735,000 33,931,000 37,931,000 37,931,000 36,676,000



มผ้ีำห่มในกำรต้ำนภัยหนำวที่จะเกดิขึ น



จนท.วเิครำะห์



3,147,000 3,293,900 14,618,900 14,527,000 14,532,000



อ. โนนแดง /



3,550,000      3,550,000      3,550,000      3,550,000      4,870,000      



1,590,000 1,610,000 1,630,000 1,630,000 80,000







-               1,100,000      1,251,000      1,251,000      1,426,000      



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการชุดลอกหนองปลือ 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกหนองปลือ   - 1,200,000   1,200,000     1,200,000   1,200,000   จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

บา้นโนนเพด็  หมูท่ี่ 1 และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง กว้าง 100 ม. ยาว 100 ม. การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

ต าบลวังหนิ และอทุกภยั ลึก 3 ม. การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการ  3. พชืผลทางการเกษตร

ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร มีผลผลิตที่ดีขึ น

2 โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ ์         1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 150   -   - 3,930,000     3,930,000   3,930,000   จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

หมูท่ี่  3 บา้นแก   ต าบลวังหนิ และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เมตร ยาว 200 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

และอทุกภยั ลึก 3.50 เมตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1 : 1 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ปริมาตรดินขุดไม่ ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการ นอ้ยกว่า 100,798 ลบ.ม. 3. พชืผลทางการเกษตร

ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร มีผลผลิตที่ดีขึ น

3 โครงการขุดลอกล าหว้ยเตย 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 12         - 470,000 470,000 470,000 470,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

บา้นเตย หมูท่ี่ 8 ต าบลวังหนิ และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง  เมตร ยาว 800 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

และอทุกภยั ลึก  2.00 มตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่า 12,800 ลบ.ม. ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการ  3. พชืผลทางการเกษตร

ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร มีผลผลิตที่ดีขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

4 โครงการขุดลอกล าหว้ยเตย 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 20   - 1,194,976   1,194,976     1,194,976   1,194,976   จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

บา้นเตย หมูท่ี่ 8 ต าบลวังหนิ และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง  เมตร ยาว 1,000 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

(สะพาน-ฝายน  าล้น) และอทุกภยั ลึก  2.00 มตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่า 32,000 ลบ.ม. ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการ  3. พชืผลทางการเกษตร

ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร มีผลผลิตที่ดีขึ น

5 โครงการขุดลอกหนองน  า 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 70         -         - 458,000 458,000 458,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

สาธารณประโยชน์ และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง  เมตร ยาว 88 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

(สระประปา) บา้นเตย หมูท่ี่ 8 และอทุกภยั ลึก  2.00 มตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่า 11,704 ลบ.ม. ได้เพิ่มขึ น 

6 โครงการขุดสระโคกหนองกรวด 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 1500 2,233,000 2,233,000 2,233,000 2,233,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

บา้นส าโรงใต้  หมูท่ี่ 10 และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง  เมตร ยาว 200 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

และอทุกภยั ลึก  3.50 มตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่า 10,798 ลบ.ม. ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการ  3. พชืผลทางการเกษตร

ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร มีผลผลิตที่ดีขึ น

7 โครงการขุดสระศรีทอง 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 50           - 203,000 203,000 203,000 203,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

บา้นส าโรงใต้  หมูท่ี่ 10 และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง  เมตร ยาว 55 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

และอทุกภยั ลึก  1.50 มตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่า 5,194 ลบ.ม. ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร  3. พชืผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ น

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

8 โครงการขุดลอกล าหว้ยยางนอ้ย 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 103          - 1,411,000 1,411,000 1,411,000 1,411,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

บา้นส าโรงเหนอื  หมูท่ี่ 11 และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เมตร ยาว 134 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

และอทุกภยั ลึก  2.00 มตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่า 22,762 ลบ.ม. ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการ 3. พชืผลทางการเกษตร

ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร มีผลผลิตที่ดีขึ น

9 โครงการขุดลอกอา่งดอนยาวนอ้ย 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 116          - 40,200,000 40,200,000 40,200,000 40,200,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 6  บา้นดอนยาวนอ้ย และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เมตร ยาว 2,030 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

และอทุกภยั ลึก  2.00 มตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่า 446,660ลบ.ม. ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการ 3. พชืผลทางการเกษตร

ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร มีผลผลิตที่ดีขึ น

10 โครงการขุดลอกหนองประมง 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 80          - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 6  บา้นดอนยาวนอ้ย และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เมตร ยาว 125 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

และอทุกภยั ลึก  3.0 เมตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ได้เพิ่มขึ น 

11 โครงการขุดลอกคลองอสีานเขียว 1.เพื่อเปน็การปอ้งกนั ขุดลอกขนาดกว้าง 12          - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนของ 1. ประชาชนที่ประสบ         ทต.วังหนิ

ม.9 - เชือ่มต่อ บา้นหนองหญ้าขาว และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เมตร ยาว 270 เมตร การขุดลอก ปญัหาภยัแล้งได้รับ  จ.นม.

ต าบลส าพะเนยีง   อ าเภอโนนแดง และอทุกภยั ลึก  3.0 เมตร การแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบจ.นม

2.เพื่อใหส้ามารถ 2. สามารถกกัเกบ็น  า  หนว่ยงานอืน่ๆ

กกัเกบ็น  าได้เพิ่มขึ น ได้เพิ่มขึ น 

3.เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร 3. พืชผลทางการเกษตรมผีลผลิตทีดี่ขึ น

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

12 โครงการกอ่สร้างฝายน  าล้น เพื่อกกัเกบ็น  าไว้อปุโภค ขนาดกว้าง    36     ม.  - 500,000     500,000       500,000     500,000     ร้อยละ 60 มีน  าไว้อปุโภค บริโภค ทต.วังหนิ

สระประปาบา้นเตย หมูท่ี่ 8 บริโภคและการเกษตร สูง  0.50 ม. ของการ และการเกษตร จ.นม.

กกัเกบ็น  า อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

13 โครงการกอ่สร้างฝายน  าล้น เพื่อกกัเกบ็น  าไว้อปุโภค ขนาดกว้าง    36     ม.  - 500,000     500,000       500,000     500,000     ร้อยละ 60 มีน  าไว้อปุโภค บริโภค ทต.วังหนิ

ล าหว้ยเตย  หมูท่ี่ 8 บริโภคและการเกษตร สูง  0.50 ม. ของการ และการเกษตร จ.นม.

กกัเกบ็น  า อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

14 โครงการกอ่สร้างฝายน  าล้น เพื่อกกัเกบ็น  าไว้อปุโภค ขนาดกว้าง    36     ม.  - 500,000     500,000       500,000     500,000     ร้อยละ 60 มีน  าไว้อปุโภค บริโภค ทต.วังหนิ

คลองอสีานเขียวต าบลวังหนิ บริโภคและการเกษตร สูง  0.50 ม. ของการ และการเกษตร จ.นม.

กกัเกบ็น  า อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 กอ่สร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ส าหรับ กอ่สร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  - 2,000,000   2,000,000     2,000,000   2,000,000   จ านวนของ ได้แหล่งเรียนรู้ส าหรับ กรมส่งเสริม

ทุ่งรี หมูท่ี่ 7 เด็ก บา้นทุ่งรี หมูท่ี่ 7 การกอ่สร้าง เด็กที่ได้มาตรฐาน การปกครอง

ทอ้งถิน่

2 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์  -  - 1,200,000     1,200,000   1,200,000   จ านวนของ ได้แหล่งเรียนรู้ส าหรับ ทต.วังหนิ

เรียนรู้ชุมชน กศน.ต าบลวังหนิ ส าหรับเด็ก เรียนรู้ชุมชน กศน.ต าบลวังหนิ การกอ่สร้าง เด็กที่ได้มาตรฐาน จ.นม.

จ านวน 1 หลัง อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศันห์นา้ เพื่อใหศู้นย ์กศน.ต าบล ปรับปรุงภมูิทศันห์นา้  -  - 100,000       100,000     100,000     จ านวน ศูนย ์กศน.นา่อยู ่สวย ทต.วังหนิ

ศูนย ์กศน.ต าบลวังหนิ หมูที่ 6 วังหนินา่อยู ่สวยงาม ศูนย ์กศน.ต าบลวังหนิ หมูที่ 6 ของการ งามมากขึ น จ.นม.

กอ่สร้าง อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ ซ่อมแซมศูนยเ์รียนรู้ชุมชน  -  - 100,000       100,000     100,000     จ านวน ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนมี ทต.วังหนิ

เรียนรู้ชุมชน กศน.ต าบลวังหนิ เรียนรู้ชุมชน กศน.ต าบล กศน.ต าบลวังหนิ จ านวน ของการ สภาพมัน่คงแข็งแรง จ.นม.

วังหนิใหม้ัน่คงแข็งแรง 1 แหง่ กอ่สร้าง อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 พฒันาศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมัคร อาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ อาสาสมัครเกษตรหมู่ ทต.วังหนิ

เกษตรหมูบ่า้น (อกม.) เกษตรหมูบ่า้น(อกม.) (อกม.)ทกุหมูบ่า้น อกม.ที่เข้า บา้น(อกม.)มีศักยภาพ จ.นม.

 -เพื่อการปรับโครงสร้างของดิน ร่วม  - เพิ่มอนิทรียว์ัตถุใหแ้กดิ่น อบจ.นม

 -เพื่อลดการเผาตอซังฟางข้าว  - การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี หนว่ยงานอืน่ๆ

 - เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ในการเกษตรลดลง

 -เพื่อลดต้นทนุการผลิต  - ต้นทนุการผลิตลดลง

  -เพื่อเกษตรกรมีความรู้ในการ  -เกษตรกรมีการเตรียม

ปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชือยา่ง ปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชื

ถูกวิธี ได้อยา่งทนัทว่งที

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา 1. สนบัสนนุการรวมกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร/  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ 1. เกษตรกรมีความรู้เร่ือง ทต.วังหนิ

ตลาดสินค้าเกษตรและ เกษตรกรในการจ าหนา่ยผลผลิต กลุ่มวิสาหกจิชุมชน เกษตรกรที่ การบริหารจัดการผลผลิต จ.นม.

ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 2. เพื่อเกษตรกรมีความรู้ในด้าน (หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 13) เข้าร่วม และการตลาด อบจ.นม

การตลาดและสร้างเครือข่าย 2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อลดความเส่ียงจากราคาผลผลิตตกต่ า และสร้างเครือขา่ยเพือ่จ าหน่ายผลผลิต

3 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่/  -เพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียง กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร/  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ทต.วังหนิ

ไร่นาสวนผสมตามหลัก จากการประกอบอาชีพ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน เกษตรกรที่ เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ จ.นม.

เศรษฐกจิพอเพยีง  -เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ท า ในชุมชน อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

4 โครงการกอ่สร้างศูนยเ์รียนรู้ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ในการท าการ กอ่สร้างศูนยเ์รียนรู้ต าบล  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนของ ต าบลวังหนิมีแหล่งเรียนรู้ ทต.วังหนิ

ต าบล เกษตร วังหนิ จ านวน 1 แหง่ เกษตรกรที่ เกีย่วกบัการท าเกษตร จ.นม.

ที่เข้ามาเรียนรู้ อบจ.นม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสังคม

4.ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและ 1.เพื่อจัดตั งเปน็ศูนยส่์งเสริมใน ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน มีศูนยพ์ฒันคุณภาพชีวิต ทต.วังหนิ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การจัดกจิกรรมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 1หลัง และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จ.นม.

และผู้ด้อยโอกาส ทต.วังหนิ จ านวน 1 หลัง อบจ.นม

ได้มีสถานที่ในการจัดกจิกรรม หนว่ยงานอืน่ๆ

2.เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ

3.เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ

และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพฒันา

ด้านสุขภาพกายจิตใจและสังคม

และภมูิปญัญา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.เพื่อใหค้วามรู้แกป่ระชาชนทั ง ประชาชนทั ง 13 หมูบ่า้น  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนในต าบลวังหนิ ทต.วังหนิ

ในการคัดแยกขยะต้นทาง 13 หมูบ่า้นในการคัดแยกขยะ ร้อยละ 80 รู้จักการคัดแยกขยะ จ.นม.

2. เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม รู้จักการคัด อบจ.นม

จากส่ิงของเหลือใช้ เช่น พลาสติก แยกขยะ หนว่ยงานอืน่ๆ

กระดาษ เศษซองกาแฟ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนน คสล.         - 3,711,000 3,711,000 3,711,000 3,711,000 จ านวนของ ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

หนองโพธิ ์บา้นแก  หมูท่ี่ 3 และการขนส่ง กว้าง 5 ม.ยาว 1,200 ม.  การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

ถึง โรงพยาบาลสีดา  อ าเภอสีดา 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 6,000 ตร.ม. หนว่ยงานอืน่ๆ

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น     1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนน คสล.          - 3,921,600 3,921,600 3,921,600 3,921,600 จ านวนของ ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

หนองงูเหลือม หมูท่ี่ 5  ถึง และการขนส่ง กว้าง 5 ม.ยาว 1,520 ม.  การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

บา้นดอนยาวนอ้ย    หมูท่ี่ 6 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั 7,600 ตร.ม.ลงหนิคลุกไหล่ทาง 

ในชีวิตและทรัพยสิ์น เฉล่ียข้างล่ะ 0-0.50  เมตร

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนน คสล.          - 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 จ านวนของ ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

บา้นนายมานะ บา้นแก  หมูท่ี่ 3 และการขนส่ง กว้าง 5 ม.ยาว 1,470 ม.  การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

ต าบลวังหนิ ถึง โรงพยาบาลสีดา  2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ อบจ.นม

อ าเภอสีดา  เรียบร้อยของชุมชน กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั 7,350 ตร.ม.พร้อมลงหนิคลุก 

ในชีวิตและทรัพยสิ์น ไหล่ทาง 2 ข้าง ตามสภาพพื นที่

4 ซ่อมสร้าถนนผิวทางพาราแอสฟลัติก 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          - 1,079,000 1,079,000 1,079,000 1,079,000 จ านวนของ ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

คอนกรีต บา้นหนองบวั หมูท่ี่ 2      และการขนส่ง ขนาดกว้าง 5  เมตร  การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

– โนนหญ้านาง  หมูท่ี่ 2 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ  ระยะทางยาว 2,018 เมตรหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน พื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 10,000 ตร.มพร้อมลงหนิคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง ตามสภาพพื นที่ หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม          - 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

บา้นหนองขี เหล็ก ม.4 – บา้นบหุวาย  และการขนส่ง เหล็กกว้าง 5.00 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

หมูท่ี่  12 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ ยาว 2,365 เมตรหนา 0.15  เมตร อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน หรือพื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 11,825 ตร.ม. หนว่ยงานอืน่ๆ

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

บา้นหนองขี เหล็ก ม.4   และการขนส่ง เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

– บา้นหนองงูเหลือม  หมูท่ี่  5 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ ยาว 803.00 เมตร อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน หนา 0.15  เมตร หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั หรือพื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 

ในชีวิตและทรัพยสิ์น 4,015.00 ตร.ม.

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นบหุวาย 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

หมูท่ี่  12 –บา้นมะค่า  ต าบลโพนทอง และการขนส่ง เหล็กกว้าง 5.00 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ ยาว 755.00 เมตร อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน หนา 0.15  เมตร หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั หรือพื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 

ในชีวิตและทรัพยสิ์น 3,775.00 ตร.ม.

8 โครงการกอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิงริม 1.เพื่อพฒันาแหล่งน  าในพื นที กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิงริม  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนของ เพื่อกกัเกบ็น  าเพื่อใช้ในการ ทต.วังหนิ

อา่งดอนยาวนอ้ย  หมูท่ี่ 6 สาธารณะ อา่งดอนยาวนอ้ย การกอ่สร้าง อปุโภคบริโภค จ.นม.

จากบา้นหนองงูเหลือม  ม.5 ถึง 2.เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลน (รายละเอยีดตามแบบแปลน) อบจ.นม

บา้นดอนยาวนอ้ย หมูท่ี่ 6 น  าเพื่อการเกษตร หนว่ยงานอืน่ๆ

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม 1.กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          - 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

สายบา้นทุ่งรี   หมูท่ี่ 7 ต าบลวังหนิ และการขนส่ง ขนาดกว้าง 5.00 เมตรระยะทางยาว 2,000 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

ถึง  บา้นหนองสะแบง ต าบลนางร า 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า  10,000   ตารางเมตร 2.มีแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ น อบจ.นม

อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยของชุมชน หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

เหล็กสายรอบบา้นหนองงูเหลือม   และการขนส่ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 640 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

หมูท่ี่ 5 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ หนา 0.15  เมตรหรือพื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 3,200 ตร.ม. อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม  - 5,590,000 5,590,000 5,590,000 5,590,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

เหล็กสายบา้นหนิตั ง  หมูท่ี่ 9 และการขนส่ง เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

ถนนลาดยางสายส าโรงเหนอื-ส าพะเนยีง 2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ ยาว 1,680 เมตร อบจ.นม

ถึงคลองอสีานเขียว เรียบร้อยของชุมชน หนา 0.15  เมตรหรือพื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 8,400 ตร.ม.ช่วง กม.0+000 - กม.1+680 หนว่ยงานอืน่ๆ

12 กอ่สร้างถนน คสล.จากนานายเชือ่ม เพื่อความสะดวกในการ กว้าง  5 ม.ยาว  2,950 ม.  - 7,080,000 7,080,000 7,080,000 7,080,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 4  ต าบลวังหนิ - อ าเภอสีดา สัญจรไปมา หนา 0.15    ม. การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

อบจ.นม

13 ซ่อมสร้างถนนดินลงหนิคลุกจาก เพื่อความสะดวกในการ กว้าง  6  ม.  ยาว 900  ม. 1000000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งรี - สัญจรไปมา หนา   0.15  ม. การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

 ต าบลนางร า 2.มีแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ น อบจ.นม

14 ซ่อมสร้างถนนดินลงหนิคลุก เพื่อความสะดวกในการ กว้าง 6ม.ยาว 1,200ม. 1150000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

จากบา้นนายเอกลักษณ์-นานายเสถียร สัญจรไปมา หนา 0.10ม.พกิดั 48P การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

หมูท่ี่ 13 เชือ่มต าบลส าพะเนยีง 0238257 UTM 1714778-48P อบจ.นม

 0237973 UTM 1714354 หนว่ยงานอืน่ๆ

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อระบายน  าท าใหน้  า กว้าง 0.50 ม. ยาว   500 ม.  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1000000 จ านวนของ ระบายน  าได้ดี น  าไม่ทว่ม ทต.วังหนิ

บา้นดอนยาวนอ้ย  หมูท่ี่ 6 ไม่ทว่มขัง การกอ่สร้าง ขัง จ.นม.

ถนน อบจ.นม 24301 อบจ.นม

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อระบายน  าท าใหน้  า กว้าง 0.50 ม. ยาว   500 ม.  1000000 1000000 1000000 1000000 การกอ่สร้าง ระบายน  าได้ดี น  าไม่ทว่ม จ.นม.

บา้นส าโรงเหนอื  หมูท่ี่ 11 ไม่ทว่มขัง ขัง อบจ.นม

ถนน อบจ.นม 24301 หนว่ยงานอืน่ๆ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อระบายน  าท าใหน้  า กว้าง 0.50 ม. ยาว   500 ม.  1000000 1000000 1000000 1000000 จ านวนของ ระบายน  าได้ดี น  าไม่ทว่ม ทต.วังหนิ

บา้นหนิตั ง  หมูท่ี่ 9 ไม่ทว่มขัง การกอ่สร้าง ขัง จ.นม.

ถนน อบจ.นม 24301 อบจ.นม

18 ติดตั งไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ เพื่อใหค้รัวเรือนในต าบลวังหนิมี ติดตั งไฟฟา้พลังงานแสง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนของ ครัวเรือนในต าบลวังหนิ จ.นม.

ภายในต าบลวังหนิ ไฟฟา้ใช้และสัญจรไปมาได้ อาทติยภ์ายในต าบลวังหนิ การกอ่สร้าง มีไฟฟา้ใช้และสัญจรไป อบจ.นม

สะดวกในยามค่ าคืน มาได้สะดวกในยามค่ าคืน หนว่ยงานอืน่ๆ

19 กอ่สร้างตลาดสดเทศบาลต าบล เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งขายสินค้า กอ่สร้างตลาดสดในต าบล 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนของ ประชาชนมีแหล่งขาย ทต.วังหนิ

วังหนิ ภายในต าบลวังหนิ วังหนิ การกอ่สร้าง สินค้าในต าบลวังหนิ จ.นม.

อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

20 โครงการซ่อมสร้างถนน 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม กว้าง  8.00 เมตร  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

แอสฟลัส์ติกคอนกรีต บา้นแก  ของราษฎรมีความสะดวก ยาว  500  เมตร  การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

หมูท่ี่ 3 ต าบลวังหนิ เชือ่มตลาด และปลอดภยั               หนา 0.5 เมตร พื นที่  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

นาบญุ  ต าบลโพนทอง   2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 4,000 และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา พชืผลทางการเกษตรออก    ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี 2  ด้าน ข้างละ 1.00 เมตร ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   พกิดัเร่ิมต้น 48p 237508.82 utm 1719048.83 พกิดัสิ นสุด  48p 237450.31  utm 1720301.00    ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม กว้าง    5.00  เมตร 3,711,000 3,711,000 3,711,000 จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

หนองโพธิ ์ม.3 บา้นแก ต.วังหนิ ของราษฎรมีความสะดวก ยาว  1,200   เมตร การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

อ.โนนแดง เชือ่มโรงพยาบาลสีดา และปลอดภยั               หนา 0.15 เมตร พื นที่  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

ต.โพนทอง อ.สีดา 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 6,000 และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

พชืผลทางการเกษตรออก    ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก 2 ด้าน คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี พกิดัเร่ิมต้น 48p 237618.85utm 1719313.57   พกิดัสิ นสุด 48p 238194.12 utm 1720235.09   ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร มีรายได้เพิ่มขึ น

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

22 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

จากบา้นโนนเพด็  หมูท่ี่ 1 ของราษฎรมีความสะดวก  ยาว  380  เมตร  การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

ต าบลวังหนิ เชือ่มบา้นโนน และปลอดภยั               หนา 0.15 เมตร พื นที่  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

กระหาด  ต าบลนางร า   2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 1,900 และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

อ าเภอประทาย  พชืผลทางการเกษตรออก   ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก 2  ด้าน คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

จังหวัดนครราชสีมา สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี พกิดัเร่ิมต้น  48p 241748.21 utm 1716400.53    ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   พกิดัสิ นสุด  48p 242074.33 utm 1716234.15 ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร มีรายได้เพิ่มขึ น

23 ซ่อมสร้างถนน คสล. บา้น 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 2,800,000   2,800,000     2,800,000   2,800,000   จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

หนองบวั หมูท่ี่  2  ต าบลวังหนิ ของราษฎรมีความสะดวก ยาว   1,000  เมตร การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

เชือ่มบา้นโนนกระหาด ต.นางร า  และปลอดภยั               หนา 0.15 ม.พื นที่กอ่สร้าง  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

อ าเภอประทาย 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       ไม่นอ้ยกว่า  50,000  ม. และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

จังหวัดนครราชสีมา พชืผลทางการเกษตรออก    พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก  2  ด้าน คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี พกิดัเร่ิมต้น   48p 240900.43 utm 1714692.37 ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   พกิดัสิ นสุด  48p 241976.18 utm 1714984.88 ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร มีรายได้เพิ่มขึ น

24 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม ซ่อมสร้างถนน คสล. 4,198,000 4,198,000 4,198,000 4,198,000 จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

บา้นดอนยาวนอ้ย หมูท่ี่ 6 ของราษฎรมีความสะดวก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

ต าบลวังหนิ อ าเภอโนนแดง  และปลอดภยั               ยาว  1,500   เมตร  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

เชือ่มอ าเภอสีดา 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       หนา 0.15 เมตร พื นที่ และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

พชืผลทางการเกษตรออก   กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 7,500 ตารางเมตร คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี  พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก 2 ด้าน ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   พกิดัเร่ิมต้น  48p  238520.32 utm 1716150.12 ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพ พกิดัสิ นสุด 48p 238626.08 utm 1719571.26 มีรายได้เพิ่มขึ น

ชีวิตของราษฎร 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม ซ่อมสร้างถนน คสล. 7,512,000   7,512,000 7,512,000 7,512,000 จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

บา้นหนองขี เหล็ก หมูท่ี่ 4 ของราษฎรมีความสะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

ต าบลวังหนิ อ าเภอโนนแดง –   และปลอดภยั               ยาว   2,670 เมตร  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

บา้นมะค่า  ต าบลโพนทอง 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       หนา 0.15 ม.พื นที่กอ่สร้าง และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พชืผลทางการเกษตรออก   ไม่นอ้ยกว่า  13,350  ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก  2  ด้าน คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี พกิดั เร่ิมต้น  48p 239058.49 utm 1715484.46 ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   พกิดัสิ นสุด  48p 240540.06 utm 1718763.58 ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ น

ชีวิตของราษฎร 

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม ขนาดกว้าง 5  เมตร 3,870,000 3,870,000 3,870,000 จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

บา้นนายมานะ บา้นแก หมูท่ี่  3  ของราษฎรมีความสะดวก ยาว   1,470 เมตร การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

ต าบลวังหนิ อ าเภอโนนแดง และปลอดภยั               หนา 0.15 ม.พื นที่กอ่สร้าง  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

เชือ่มบา้นสีดา ต.สีดา อ าเภอสีดา 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       ไม่นอ้ยกว่า 7,350  ม. พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก  2  ด้าน และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

จังหวัดนครราชสีมา พชืผลทางการเกษตรออก   พกิดัเร่ิมต้น 48p  237397.03 utm 1716860.34       คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี พกิดัสิ นสุด   48p 239043.65 utm 1719647.72 ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร มีรายได้เพิ่มขึ น

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม ขนาดกว้าง 5  เมตร 6,500,000   6,500,000 76,500,000 6,500,000 จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

บา้นทุ่งรี ม.7 ต.วังหนิ อ.โนนแดง ของราษฎรมีความสะดวก ยาว   1,400  เมตร การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

 เชือ่ม บา้นหนองสะแบง และปลอดภยั               หนา 0.15 ม.พื นที่กอ่สร้าง  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

ต.นางร า อ.ประทาย 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       ไม่นอ้ยกว่า  7,000  ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก  2  ด้าน และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

พชืผลทางการเกษตรออก   พกิดั เร่ิมต้น  48p 241983.12 utm 1717481.85  คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี พกิดัสิ นสุด   48p 243539.12 utm 1716885.36 ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร มีรายได้เพิ่มขึ น

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

28 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม โครงการซ่อมสร้างถนน 2,000,000   2,000,000     2,000,000   2,000,000   จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

แอสฟลัติกส์คอนกรีตสาย ของราษฎรมีความสะดวก ลาดยางแอสฟลัติกส์คอนกรีต การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

 อบจ.นม 24301 ส าโรงเหนอื และปลอดภยั               สาย อบจ.นม 24301  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

ต าบลวังหนิ – ต าบลส าพะเนยีง 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง       ส าโรงเหนอื ต าบลวังหนิ – และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

 ช่วง โรงเรียนบา้นแก - พชืผลทางการเกษตรออก   ต าบลส าพะเนยีง ช่วง โรงเรียนบา้นแก - คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นดอนยาวนอ้ย ต.วังหนิ ส่งพชืผลทางการเกษตร

บา้นดอนยาวนอ้ย ต.วังหนิ รายได้เพิ่มมากขึ น   พกิดัเร่ิมต้น  48p 236392.89 utm 1717838.65  ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพ  พกิดัสิ นสุด   48p 237338.11 utm 1716954.82 มีรายได้เพิ่มขึ น

ชีวิตของราษฎร 

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 1) เพื่อใหก้ารคมนาคม โครงการซ่อมสร้างถนน 5,098,000   5,098,000     5,098,000   5,098,000   จ านวนของ เมือ่ด าเนนิโครงการ ทต.วังหนิ

แอสฟลัติกส์คอนกรีต สาย ของราษฎรมีความสะดวก ลาดยางแอสฟลัติกส์คอนกรีต การกอ่สร้าง แล้วเสร็จ ราษฎรทั ง จ.นม.

 อบจ.นม 24301 ส าโรงเหนอื และปลอดภยั               สาย อบจ.นม 24301  2 ต าบล มีความสะดวก อบจ.นม

ต าบลวังหนิ – ต าบลส าพะเนยีง 2) เพื่อใหร้าษฎรขนส่ง        ส าโรงเหนอื ต าบลวังหนิ – ต าบลส าพะเนยีง และปลอดภยัในการ หนว่ยงาน

พชืผลทางการเกษตรออก   พกิดัเร่ิมต้น   48p 237338.11 utm 1716954.82  คมนาคม สามารถขน อืน่ๆ

สู่ตลาดได้รวดเร็ว และมี พกิดัสิ นสุด   48p 238068.75 utm 1715265.49 ส่งพชืผลทางการเกษตร

รายได้เพิ่มมากขึ น   ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ น

ชีวิตของราษฎร 

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่



   แบบ ผ 02/1          

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาด กอ่สร้างระบบประปาผิวดิน  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 12 แคลนน  าอปุโภค บริโภคแก่ ขนาดใหญ่มาก การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

ประชาชน 2.มีแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ น อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

2 ปรับปรุงทอ่ลอดถนนบา้นหนิตั ง เพื่อระบายน  าและปอ้งกนั ปรับปรุงทอ่ลอดถนนเพิ่ม 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนของ ระบายน  าได้ดี น  าไม่ทว่ม ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 9 เชือ่มต าบลส าพะเนยีง ปญัหาน  าทว่มของเกษตร เปน็  2 ทอ่  หมูท่ี่ 9 การกอ่สร้าง ขัง จ.นม.

ถนน อบจ.นม 24301 กร อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น  า ปรับปรุงระบบประปา  -  - 1,000,000     1,000,000   1,000,000   จ านวนของ ประชาชนได้ใช้น  า ทต.วังหนิ

บา้นดอนยาวนอ้ย หมูท่ี่ 6 ประปาที่มีคุณภาพ หมูบ่า้นดอนยาวนอ้ย หมูท่ี่ 6 การกอ่สร้าง ประปาที่มีคุณภาพ จ.นม.

อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น  า ปรับปรุงระบบประปา  -  - 1,000,000     1,000,000   1,000,000   จ านวนของ ประชาชนได้ใช้น  า ทต.วังหนิ

หนองขี เหล็ก  หมูท่ี่ 4 ประปาที่มีคุณภาพ หมูบ่า้นดอนยาวนอ้ย หมูท่ี่ 6 การกอ่สร้าง ประปาที่มีคุณภาพ จ.นม.

อบจ.นม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดบัสังคมใหน่้าอยู่

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาเอนก เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ใน กอ่สร้างลานกฬีาภายใน          - 450,000 450,000 450,000 450,000     จ านวน ประชาชนมีสถานที่ใน ทต.วังหนิ

ประสงค์พร้อมอปุกรณ์ออก ออกก าลังกายและใหป้ระชาชน ต าบล  วังหนิ(หมูท่ี่ 1 - 13) หมูบ่า้นที่มี ออกก าลังกายและ จ.นม.

ก าลังกาย ได้ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ ลานกฬีา ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ อบจ.นม

2 กอ่สร้างสนามเด็กเล่นหนา้เทศบาล เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีาและ กอ่สร้างสนามเด็กเล่นหนา้          - 500,000 500,000 500,000 500,000     จ านวนของ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทต.วังหนิ

ต าบลวังหนิ ออกก าลังกาย เทศบาลต าบลวังหนิ หมูบ่า้นที่ ยิง่ขึ น จ.นม.

ได้รับ อบจ.นม

3 ปรับปรุงภมูิทศันห์นองโพธิ ์หมูท่ี่ 2 เพื่อเปน็แหล่งพกัผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้างหอ้งน  า  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  70 ประชาชนมีสถานที่พกั ทต.วังหนิ

ใจและออกก าลังกายของ 2) กอ่สร้างศาลาพกัผ่อน ของประชาชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก จ.นม.

ประชาชน 3)กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ ที่มาพกัผ่อน ก าลังกาย อบจ.นม

4) ไฟฟา้ส่องสว่าง หนว่ยงานอืน่ๆ

4 ปรับปรุงภมูิทศันห์นองกระทุ่ม เพื่อเปน็แหล่งพกัผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้างหอ้งน  า  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  70 ประชาชนมีสถานที่พกั ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 7 ใจและออกก าลังกายของ 2) กอ่สร้างศาลาพกัผ่อน ของประชาชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก จ.นม.

ประชาชน 3)กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ ที่มาพกัผ่อน ก าลังกาย อบจ.นม

4) ไฟฟา้ส่องสว่าง หนว่ยงานอืน่ๆ

5 ปรับปรุงภมูิทศันห์นองขนนุ เพื่อเปน็แหล่งพกัผ่อนหยอ่น 1) กอ่สร้างหอ้งน  า  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  70 ประชาชนมีสถานที่พกั ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 9 ใจและออกก าลังกายของ 2) กอ่สร้างศาลาพกัผ่อน ของประชาชน ผ่อนหยอ่นใจ และออก จ.นม.

ประชาชน 3)กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ 4) ไฟฟา้ส่องสว่าง ที่มาพกัผ่อน ก าลังกาย อบจ.นม

6 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม 1.กอ่สร้างถนนคอนกรีต          - 7,660,000 7,660,000 7,660,000 7,660,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

อา่งหนองตะเข้  หมูท่ี่  13 และการขนส่ง เสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,440 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ หนา 0.15  เมตรหรือพื นที่กอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 12,200 ตร.ม. 2.มีแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ น อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน หนว่ยงานอืน่ๆ

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกิจ



   แบบ ผ 02/1          

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ 1. เพื่อแกป้ญัหาการคมนาคม 1.กอ่สร้างถนนคอนกรีต          - 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 จ านวนของ 1.ประชาชนมีความสะดวก ทต.วังหนิ

อา่งดอนยาวนอ้ย  หมูท่ี่ 6 และการขนส่ง เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร การกอ่สร้าง ในการสัญจรไปมา จ.นม.

2. เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ ระยะทางยาว 1,880 เมตร 2.มีแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ น อบจ.นม

เรียบร้อยของชุมชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หนว่ยงานอืน่ๆ

3. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั 2.กอ่สร้างหอ้งน  าจ านวน 1 หลัง

ในชีวิตและทรัพยสิ์น 3.กอ่สร้างลานกจิกรรม จ านวน 1  แหง่ 

4. เพื่อเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว 4.กอ่สร้างลานกจิกรรม  จ านวน 1  แหง่ 

เชิงอนรัุกษธ์รรมชาติในชุมชน 5.ไฟฟา้แสงสว่าง   จ านวน  20 จุด

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกิจ

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  8 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างหอ้งประชุม เพื่อใหใ้หส้ถานที่ไว้ส าหรับ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว          - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนของ เทศบาลมีสถานที่ ทต.วังหนิ

เทศบาล รองรับประชาชนที่เข้ามา 20.00 ม. ประชาชนที่ ส าหรับประชุมที่รองรับ จ.นม.

ประชุม เข้ามาใช้ ประชาชนได้มากขึ น อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบราชการบริหารจัดการภาครัฐ



   แบบ ผ 02/1          

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมัน่คงทกุมติเิพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาตแิละความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ินของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

9.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื อรถบรรทกุน  า เพื่อปอ้งกนัอคัคีภยั จัดซื อรถบรรทกุน  า         - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนของ เพื่อปอ้งกนัการเกดิ ทต.วังหนิ

จ านวน 1 คัน การจัดซื อ อคัคีภยั จ.นม.

อบจ.นม

2 ธนาคารน  าใต้ดินภายในต าบล เพื่อแกไ้ขปญัหาน  าทว่มขัง กอ่สร้างธนาคารน  าใต้ดิน  - 500,000 500,000 500,000 500000 จ านวนของ น  าไม่ทว่มขังภายใน ทต.วังหนิ

วังหนิ ภายในหมูบ่า้น ภายในต าบลวังหนิ การติดตั ง หมูบ่า้น จ.นม.

อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

3 โครงการติดตั งระบบกล้อง 1) ประชาชนมีความ ติดตั งระบบกล้องโทรทศัน์ 500,000     500,000 500,000 500,000 จ านวนของ 1)ประชาชนมีความ ทต.วังหนิ

โทรทศันว์งจรปดิ(CCTV)พร้อม ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย ์      วงจรปดิ(CCTV) พร้อม การติดตั ง ปลอดภยัในชีวิตและ จ.นม.

อปุกรณ์ครบชุดจ านวน 8 ชุด 2) ลดและปอ้งกนัการเกดิ อปุกรณ์ครบชุด  จ านวน  8  ชุด ทรัพย ์  อบจ.นม

ถนนสาย อบจ.นม 24301 อบุติัเหตุจากทอ้งถนนใน ถนนสาย อบจ.นม 24301 2) ลดปญัหาอาชญ หนว่ยงานอืน่ๆ

ส าโรงเหนอื ต าบลวังหนิ – เวลากลางคืน ส าโรงเหนอื ต าบลวังหนิ – กรรมในพื นที่

ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง 

(บริเวณส านกังานเทศบาล (บริเวณส านกังานเทศบาลต าบลวังหนิ)

ต าบลวังหนิ)

4 โครงการติดตั งระบบกล้อง 1) ประชาชนมีความ ติดตั งระบบกล้องโทรทศัน์ 502,677     502,677 502,677 502,677 จ านวนของ 1)ประชาชนมีความ ทต.วังหนิ

โทรทศันว์งจรปดิ(CCTV)พร้อม ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย ์      วงจรปดิ(CCTV) พร้อม การติดตั ง ปลอดภยัในชีวิตและ จ.นม.

อปุกรณ์ครบชุดจ านวน 8 ชุด 2) ลดและปอ้งกนัการเกดิ อปุกรณ์ครบชุด จ านวน  8  ทรัพย ์  อบจ.นม

ถนนสาย อบจ.นม 24301 อบุติัเหตุจากทอ้งถนนใน ชุดถนนสาย อบจ.นม 24301 2) ลดปญัหาอาชญ หนว่ยงานอืน่ๆ

ส าโรงเหนอื ต าบลวังหนิ – เวลากลางคืน ส าโรงเหนอื ต าบลวังหนิ – ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง กรรมในพื นที่

ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



   แบบ ผ 02/1          ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมัน่คงทกุมติเิพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาตแิละความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ินของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

9.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการติดตั งโคมไฟส่องถนน 1) เพื่อใหม้ีไฟฟา้แสง ติดตั งโคมไฟส่องถนนพลัง      495,000 495,000 495,000 495,000 จ านวนของ 1) เพื่อใหม้ีไฟฟา้แสง ทต.วังหนิ

พลังงานแสงอาทติย์(LED Street  สว่างกบัผู้ใช้เส้นทาง งานแสงอาทติย์(LED Street  การติดตั ง สว่างกบัผู้ใช้เส้นทาง จ.นม.

Light  Solar  Call) ถนนสาย คมนาคมในเวลากลางคืน       Light  Solar  Call) ถนนสาย คมนาคมในเวลา อบจ.นม

อบจ.นม 24301 ส าโรงเหนอื 2) ประชาชนมีความ อบจ.นม 24301 ส าโรงเหนอื กลางคืน      หนว่ยงานอืน่ๆ

ต าบลวังหนิ – ต าบลส าพะเนยีง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์ ต าบลวังหนิ – ต าบลส าพะเนยีง 2)ประชาชนมีความ

อ าเภอโนนแดง 3) ลดและปอ้งกนัการเกดิ อ าเภอโนนแดง  จ านวน  8  ชุด ปลอดภยัในชีวิตและ

อบุติัเหตุจากทอ้งถนนใน ทรัพย ์  

เวลากลางคืน 3) ลดปญัหาอาชญ

กรรมในพื นที่

6 โครงการติดตั งโคมไฟส่องถนน 1) เพื่อใหม้ีไฟฟา้แสง ติดตั งโคมไฟส่องถนน      500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนของ 1) เพื่อใหม้ีไฟฟา้แสง ทต.วังหนิ

พลังงานแสงอาทติย์(LED Street  สว่างกบัผู้ใช้เส้นทาง พลังงานแสงอาทติย์(LED Street  การติดตั ง สว่างกบัผู้ใช้เส้นทาง จ.นม.

Light  Solar  Call) ถนนสาย คมนาคมในเวลากลางคืน       Light  Solar  Call) ถนน คมนาคมในเวลา อบจ.นม

อบจ.นม 24301 ส าโรงเหนอื 2) ประชาชนมีความ สาย อบจ.นม 24301 กลางคืน      หนว่ยงานอืน่ๆ

ต าบลวังหนิ – ต าบลส าพะเนยีง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์ ส าโรงเหนอื ต าบลวังหนิ – 2)ประชาชนมีความ

อ าเภอโนนแดง 3) ลดและปอ้งกนัการเกดิ ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง  ปลอดภยัในชีวิตและ

(บริเวณบา้นส าโรงเหนอื) อบุติัเหตุจากทอ้งถนนใน (บริเวณบา้นส าโรงเหนอื) จ านวน  8  ชุด ทรัพย ์  

เวลากลางคืน 3) ลดปญัหาอาชญ

กรรมในพื นที่

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  10 ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

10.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 ขุดลอกคลองรอบที่สาธารณะ เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่สา- ขุดลอกคลองรอบที่สาธารณะ  - 500,000 500,000 500,000 500000 จ านวนของ เทศบาลต าบลวังหนิ ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 10 ธารณะในเขตต าบลวังหนิ หมูท่ี่ 10 ที่สาธารณะที่ วังหนิไม่ถูกบกุรุกเขตที่ จ.นม.

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่สา- ตรวจสอบ สาธารณะ อบจ.นม

ธารณะในเขตต าบลวังหนิ จ านวนของ เทศบาลต าบลวังหนิ หนว่ยงานอืน่ๆ

2 ขุดลอกคลองรอบที่สาธารณะ เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่สา- ขุดลอกคลองรอบที่สาธารณะ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ที่สาธารณะที่ วังหนิไม่ถูกบกุรุกเขตที่ ทต.วังหนิ

(หนองควายตาย - หมูท่ี่ 1) ธารณะในเขตต าบลวังหนิ (หนองควายตาย - หมูท่ี่ 1) ตรวจสอบ สาธารณะ จ.นม.

อบจ.นม

3 ขุดลอกคลองไส้ไกร่อบที่สาธารณะ เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่สา- ขุดลอกคลองไส้ไกร่อบที่  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนของ เทศบาลต าบลวังหนิ ทต.วังหนิ

หมูท่ี่ 8 ธารณะในเขตต าบลวังหนิ สาธารณะ  หมูท่ี่ 8 ที่สาธารณะที่ วังหนิไม่ถูกบกุรุกเขตที่ จ.นม.

ตรวจสอบ สาธารณะ อบจ.นม

หนว่ยงานอืน่ๆ

4 โครงการอนรัุกษพ์นัธุก์รรมพชือนั เพื่อรักษาและอนรัุกษท์รัพยา อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั  - 20,000 20,000 20,000  - จ านวนของ ประชาชนมีจิตส านกึใน ทต.วังหนิ

เนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จ กรทอ้งถิน่ใหเ้ปน็มรดกของ การอนรัุกษท์รัพยากรทอ้งถิน่ ผู้เข้าร่วม การรักษาและอนรัุกษ์ จ.นม.

พระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรม ชาติ ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ทรัพยากรทอ้งถิน่ อบจ.นม

ราชกมุารี(อพ.สธ.) ทรัพยากรทอ้งถิน่ หนว่ยงานอืน่ๆ

5 กอ่สร้างระบบกระจายน  าพลังงาน 1.เพื่อติดตั งระบบพลัง กอ่สร้างระบบกระจายน  า  -  - 1,900,000     1,900,000   1,900,000   1,900,000  1.มีการใช้ทรัพยากรใน จ.นม. /

แสงอาทติย ์บา้นโนนเพด็ หมูท่ี่ 1 งานไฟฟา้ด้วยแผงโซลาร์ พลังงานแสงอาทติย ์บา้น พื นที่ใช้แหล่งน  าในพื นที่ กรมทรัพฯ/

เซลล์แสงอาทติยก์บั โนนเพด็ หมูท่ี่ 1 บริเวณ และใช้พลังงานจากแสง หนว่ยงาน

ประปาหมูบ่า้น ถังเกบ็น  า หนองปลือ จ านวน 1 แหง่ อาทติย์ อืน่ ๆ

กลางหรือถังเกบ็น  าฝนใน

ที่สาธารณะ บอ่บาดาล

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวังหนิ   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  10 ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

10.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

6 กอ่สร้างระบบกระจายน  าพลังงาน 1.เพื่อติดตั งระบบพลัง กอ่สร้างระบบกระจายน  า  -  - 1,900,000     1,900,000   1,900,000   1,900,000  1.มีการใช้ทรัพยากรใน จ.นม. /

แสงอาทติย ์บา้นหนองบวั งานไฟฟา้ด้วยแผงโซลาร์ พลังงานแสงอาทติย ์บา้น พื นที่ใช้แหล่งน  าในพื นที่ กรมทรัพฯ/

หมูท่ี่ 2 เซลล์แสงอาทติยก์บั หนองบวั  หมูท่ี่ 2 บริเวณ และใช้พลังงานจากแสง หนว่ยงาน

ประปาหมูบ่า้น ถังเกบ็น  า หนองโพธิ ์ จ านวน 1 แหง่ อาทติย์ อืน่ ๆ

กลางหรือถังเกบ็น  าฝนใน 2.การใช้พลังงานแสง

ที่สาธารณะ บอ่บาดาล อาทติยผ์ลิตไฟฟา้เพื่อ

เพื่อการการอปุโภค บริโภค สูบน  าในการเกษตรและ

แหล่งน  าแกม้ลิงเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์

2. ลดการใช้พลังงานไฟฟา้

ด้วยแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทติย์

7 กอ่สร้างระบบกระจายน  าพลังงาน 1.เพื่อติดตั งระบบพลัง กอ่สร้างระบบกระจายน  า  -  - 1,900,000     1,900,000   1,900,000   1,900,000  1.มีการใช้ทรัพยากรใน จ.นม. /

แสงอาทติย ์บา้นหนองงูเหลือม งานไฟฟา้ด้วยแผงโซลาร์ พลังงานแสงอาทติย ์บา้น พื นที่ใช้แหล่งน  าในพื นที่ กรมทรัพฯ/

หมูท่ี่ 5 เซลล์แสงอาทติยก์บั หนองงูเหลือม  หมูท่ี่ 5 บริเวณ และใช้พลังงานจากแสง หนว่ยงาน

ประปาหมูบ่า้น ถังเกบ็น  า อา่งดอนยาวนอ้ย  จ านวน 1 แหง่ อาทติย์ อืน่ ๆ

กลางหรือถังเกบ็น  าฝนใน 2.การใช้พลังงานแสง

ที่สาธารณะ บอ่บาดาล อาทติยผ์ลิตไฟฟา้เพื่อ

เพื่อการการอปุโภค บริโภค สูบน  าในการเกษตรและ

แหล่งน  าแกม้ลิงเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์

8 กอ่สร้างระบบกระจายน  าพลังงาน 1.เพื่อติดตั งระบบพลัง กอ่สร้างระบบกระจายน  า  -  - 1,900,000     1,900,000   1,900,000   1,900,000  1.มีการใช้ทรัพยากรใน จ.นม. /

แสงอาทติย ์บา้นหนิตั ง หมูท่ี่ 9 งานไฟฟา้ด้วยแผงโซลาร์ พลังงานแสงอาทติย ์บา้น พื นที่ใช้แหล่งน  าในพื นที่ กรมทรัพฯ/

เซลล์แสงอาทติยก์บั หนิตั ง  หมูท่ี่ 9 บริเวณ และใช้พลังงานจากแสง หนว่ยงาน

ประปาหมูบ่า้น ถังเกบ็น  า หนองขนนุ  จ านวน 1 แหง่ อาทติย์ อืน่ ๆ

กลางหรือถังเกบ็น  าฝนใน 2.การใช้พลังงานแสง

ที่สาธารณะ บอ่บาดาล อาทติยผ์ลิตไฟฟา้เพื่อ

เพื่อการการอปุโภค บริโภค สูบน  าในการเกษตรและปศุสัตว์

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  10 ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

10.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

9 กอ่สร้างระบบกระจายน  าพลังงาน 1.เพื่อติดตั งระบบพลัง กอ่สร้างระบบกระจายน  า  -  - 1,900,000     1,900,000   1,900,000   1,900,000  1.มีการใช้ทรัพยากรใน จ.นม. /

แสงอาทติย ์บา้นบหุวาย งานไฟฟา้ด้วยแผงโซลาร์ พลังงานแสงอาทติย ์บา้น พื นที่ใช้แหล่งน  าในพื นที่ กรมทรัพฯ/

หมูท่ี่ 12 เซลล์แสงอาทติยก์บั บหุวาย  หมูท่ี่ 12 บริเวณ และใช้พลังงานจากแสง หนว่ยงาน

ประปาหมูบ่า้น ถังเกบ็น  า หนองควายตาย  จ านวน 1 แหง่ อาทติย์ อืน่ ๆ

กลางหรือถังเกบ็น  าฝนใน 2.การใช้พลังงานแสง

ที่สาธารณะ บอ่บาดาล อาทติยผ์ลิตไฟฟา้เพื่อ

เพื่อการการอปุโภค บริโภค สูบน  าในการเกษตรและ

แหล่งน  าแกม้ลิงเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์

2. ลดการใช้พลังงานไฟฟา้

ด้วยแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทติย์

10 กอ่สร้างระบบกระจายน  าพลังงาน 1.เพื่อติดตั งระบบพลัง กอ่สร้างระบบกระจายน  า  -  - 1,900,000     1,900,000   1,900,000   1,900,000  1.มีการใช้ทรัพยากรใน จ.นม. /

แสงอาทติย ์บา้นหนองตะเข้ งานไฟฟา้ด้วยแผงโซลาร์ พลังงานแสงอาทติย ์บา้น พื นที่ใช้แหล่งน  าในพื นที่ กรมทรัพฯ/

หมูท่ี่ 13 เซลล์แสงอาทติยก์บั หนองตะเข้  หมูท่ี่ 13 บริเวณ และใช้พลังงานจากแสง หนว่ยงาน

ประปาหมูบ่า้น ถังเกบ็น  า หนองตะเข้  จ านวน 1 แหง่ อาทติย์ อืน่ ๆ

กลางหรือถังเกบ็น  าฝนใน 2.การใช้พลังงานแสง

ที่สาธารณะ บอ่บาดาล อาทติยผ์ลิตไฟฟา้เพื่อ

เพื่อการการอปุโภค บริโภค สูบน  าในการเกษตรและ

แหล่งน  าแกม้ลิงเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์

2. ลดการใช้พลังงานไฟฟา้

ด้วยแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทติย์

งบประมาณ



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          

-             50,411,976        54,799,976        54,799,976        54,799,976        



   แบบ ผ 02/1          

-             2,000,000         3,400,000         3,400,000         3,400,000         



   แบบ ผ 02/1          

-             280,000.0         330,000.0         330,000.0         330,000.0         



   แบบ ผ 02/1          

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000



   แบบ ผ 02/1          

-             300,000            300,000            300,000            300,000            



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          

8,150,000 85,554,600 95,135,600 165,135,600 92,985,600



   แบบ ผ 02/1          

200,000       5,200,000         7,200,000         7,200,000         7,000,000         



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          

0 28,910,000 28,910,000 28,910,000 28,910,000



   แบบ ผ 02/1          

-             2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          

-          5,497,677      5,497,677      5,497,677      5,497,677      



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          



   แบบ ผ 02/1          

-             1,520,000         12,920,000        12,920,000        12,900,000        

9,350,000    182,674,253      211,493,253      281,493,253      209,123,253      



แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร 7 2,540,000        11 2,670,000         13 3,470,000        13 3,470,000          12          3,470,000          56        15,620,000          

รวม 7         2,540,000       11        2,670,000        13        3,470,000       13      3,470,000         12         3,470,000         56       15,620,000         

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา 8 3,000,268        9 3,045,048         9 3,045,048        9 3,045,048          9            3,045,048          44        15,180,460          

2.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 2,000,000        2 2,174,000         2 2,174,000        2 2,174,000          2            2,174,000          9          10,696,000          

รวม 9         5,000,268       11        5,219,048        11        5,219,048       11      5,219,048         11         5,219,048         53       25,876,460         

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร 9 1,130,000        17 1,980,000         24        2,565,000        32       3,389,000          28          2,977,000          110      12,041,000          

รวม 9         1,130,000       17        1,980,000        24        2,565,000       32      3,389,000         28         2,977,000         110      12,041,000         

4.  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 18 8,174,000        18 8,275,000         23 9,860,000        23 10,010,000        23          10,110,000        105      46,429,000          

รวม 18       8,174,000       18        8,275,000        23        9,860,000       23      10,010,000       23         10,110,000       105      46,429,000         

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข 8         3,215,000        11         3,585,000         16        4,095,000        16       4,095,000          16          4,100,000          67        19,090,000          

รวม 8         3,215,000       11        3,585,000        16        4,095,000       16      4,095,000         16         4,100,000         67       19,090,000         

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 121 77,700,200       192 107,073,000     241 177,126,300     245 178,076,300      70          100,921,700      869      640,897,500        

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,200,000        7 6,297,000         14 13,697,000       13 13,600,000        7            7,400,000          46        42,194,000          

รวม 126     78,900,200      199       113,370,000    255      190,823,300    258     191,676,300      77         108,321,700      915      683,091,500       

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา 

7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 13        1,735,000        23         33,931,000       24        37,931,000       24       37,931,000        17          36,676,000        101      148,204,000        

รวม 13       1,735,000       23        33,931,000      24        37,931,000      24      37,931,000       17         36,676,000       101      148,204,000       

บญัชสีรุป

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565

เทศบาลต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

รวม  5  ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

8. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7         3,147,000        9           3,293,900         17        14,618,900       16       14,527,000        16          14,532,000        65        50,118,800          

รวม 7         3,147,000       9          3,293,900        17        14,618,900      16      14,527,000       16         14,532,000       65       50,118,800         

9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 3,550,000        10 3,550,000         10 3,550,000        10 3,550,000          10          3,550,000          50        17,750,000          

รวม 10       3,550,000       10        3,550,000        10        3,550,000       10      3,550,000         10         3,550,000         50       17,750,000         

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

10.1 แผนงานการเกษตร 6         1,590,000        7           1,610,000         8          1,630,000        8         1,630,000          3            80,000              32        6,540,000            

10.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 0  - 3 1,100,000         8 1,251,000        8         1,251,000          8            1,426,000          27        5,028,000            

รวม 6         1,590,000       10        2,710,000        16        2,881,000       16      2,881,000         11         1,506,000         59       11,568,000         

รวมทัง้หมด 213     108,981,468    319       178,583,948    409      275,013,248    419     276,748,348      221        190,461,748      1,581   1,029,788,760     

รวม  5  ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร 0  - 12 50,411,976       14 54,799,976       14 54,799,976        14          54,799,976        54        214,811,904        

รวม -      -                12        50,411,976      14        54,799,976      14      54,799,976       14         54,799,976       54       214,811,904       

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา 0  - 1 2,000,000         4 3,400,000        4 3,400,000          4            3,400,000          13        12,200,000          

รวม -      -                1          2,000,000        4         3,400,000       4        3,400,000         4           3,400,000         13       12,200,000         

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร 0  - 3 2,800,000         4          3,300,000        4         3,300,000          4            3,300,000          15        12,700,000          

รวม -      -                3          2,800,000        4         3,300,000       4        3,300,000         4           3,300,000         15       12,700,000         

4.  ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1,000,000        1 1,000,000         1 1,000,000        1 1,000,000          1            1,000,000          5          5,000,000            

รวม 1         1,000,000       1          1,000,000        1         1,000,000       1        1,000,000         1           1,000,000         5         5,000,000           

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข 1         300,000           1           300,000           1          300,000           1         300,000            1            300,000            5          1,500,000            

รวม 1         300,000          1          300,000          1         300,000          1        300,000           1           300,000           5         1,500,000           

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5 8,150,000        26 85,554,600       29 95,135,600       29 165,135,600      29          92,985,600        118      446,961,400        

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000           2 5,200,000         4 7,200,000        4 7,200,000          3            7,000,000          14        26,800,000          

รวม 6         8,350,000       28        90,754,600      33        102,335,600    33      172,335,600      32         99,985,600       132      473,761,400       

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา 

7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0  - 7           28,910,000       7          28,910,000       7         28,910,000        7            28,910,000        28        115,640,000        

รวม -      -                7          28,910,000      7         28,910,000      7        28,910,000       7           28,910,000       28       115,640,000       

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินส พ.ศ.2561-2565

เทศบาลต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม  5  ปี

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

8. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0  - 1           2,000,000         1          2,000,000        1         2,000,000          1            2,000,000          4          8,000,000            

รวม -      -                1          2,000,000        1         2,000,000       1        2,000,000         1           2,000,000         4         8,000,000           

9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

9.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 0  - 4 1,520,000         10 12,920,000       10 12,920,000        10          12,920,000        34        40,280,000          

รวม -      -                4          1,520,000        10        12,920,000      10      12,920,000       10         12,920,000       34       40,280,000         

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

10.1 แผนงานการเกษตร 0  - 4           1,520,000         10        12,920,000       10       12,920,000        10          12,920,000        34        40,280,000          

รวม -      -                4          1,520,000        10        12,920,000      10      12,920,000       10         12,920,000       34       40,280,000         

รวมทัง้หมด 8         9,650,000       62        181,216,576    85        221,885,576    85      291,885,576      84         219,535,576      324      924,173,304       

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม  5  ปี



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

1 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  - 1,980,000       1,980,000     1,980,000      1,980,000       กองชา่ง

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธผิล 6 ตัน 6 ล้อแบบเทท้าย 

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่า

กวา่  6,000 ซีซี หรือกา่ลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่่ากวา่

170 กโิลวตัต์(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  - 2,500,000       2,500,000     2,500,000      2,500,000       ส่านักปลัด

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธผิล 6 ตัน 6 ล้อแบบบรรทุกน ่า

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่า

กวา่  6,000 ซีซี หรือกา่ลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่่ากวา่

170 กโิลวตัต์(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้  - 10,900           10,900          10,900          10,900           ส่านักปลัด

บ้านงานครัว ภาพประสิทธผิล ออ่น แบบสายสะพาย 

เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่้อยกวา่ 

1.4 แรงมา้ ปริมาตรกระบอก

สูบไมน่้อยกวา่  30 ซีซี 

พร้อมใบมดี(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อเตาอบไมโครเวฟ  - 13,000           13,000          13,000          ส่านักปลัด

บ้านงานครัว ภาพประสิทธผิล เป็นเตาอบไมรโครเวฟผสม

ระบบยา่ง ความจไุมน่้อยกวา่

25 ลิตร(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลวงัหิน   อ าเภอโนนแดง   จงัหวดันครราชสมีา

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 34,000 34,000 34,000  - ส่านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล All In One ส่าหรับงาน

ส่านักงาน จา่นวน  6 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

คุณลักษณะพื นฐาน

CPU ไมน่้อยกวา่ 2 แกนหลัก

มคีวามเร็วพื นฐานไมน่้อยกวา่

2.2 GHz RAM ชนิด DDR4

ขนาดไมน่้อยกวา่ 4GB ฯลฯ

รายละเอยีดตามมาตรฐาน ICT

6 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัหารถขดุเล็กขนาด 3.4 ตัน  - 1,280,000       1,280,000     1,280,000      1,280,000       กองชา่ง

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธผิล จา่นวน 1 คัน ปริมาตรความจุ

ขนส่ง บุ้งกี๋  0.11 ลูกบาศกเ์มตร

เคร่ืองยนต์ดีเซลต์ ขนาด  3

สูบ 4 จงัหวะ กา่ลังเคร่ืองยนต์

29.6 แรงมา้ ระบบไฮดรอลิก

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื ออปุกรณ์กระจายสัญญาณ  - 6,000            6,000           6,000            ส่านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล (L2 Switch) ขนาด 24 ชอ่ง

แบบที่ 1 คุณลักษณะพื นฐาน

มลัีกษณะการท่างานไมน่้อย

กวา่ Layer 2 ของ OSI Model

มชีอ่งเชื่อมระบบเครือขา่ย

แบบ 10/100/1000 Base -Tหรือดีกวา่จา่นวนไมน่้อยกวา่ 24 ชอ่ง

มสัีญญาณไฟแสดงสถานะของการท่างานชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือขา่ยทุกชอ่ง

รายละเอยีดตามมาตรฐาน  ICT

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื ออปุกรณ์กระจาย  - 23,000           23,000          23,000          ส่านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล สัญญาณไร้สาย(Access Point)

แบบที่ 2 คุณลักษณะพื นฐาน

สามารถใชง้านตามมาตรฐาน

IEEE 802.11b,g,n,ac

สามารถท่างานที่คล่ืนความถี่ 2.4 GHz และ 5G

สามารถเขา้รหัสขอ้มลูตามมาตรฐาน WPA WPA2 ได้เป็นอยา่งน้อย

มชีอ่งเชื่อมระบบเครือขา่ย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จา่นวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

รายละเอยีดตามมาตรฐาน  ICT

9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อระบายความร้อนและปรับ จดัซื อและติดตั งเคร่ืองปรับ  - 71,000           71,000          71,000           - กองการศึกษา

ส่านักงาน อณุหภูมภิายในศูนยพ์ัฒนาเด็ก อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

เล็กบ้านดอนยาวน้อย 48,000 บีทีย ูจา่นวน  1 เคร่ือง

ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

และฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศ

ที่ประกอบส่าเร็จรูปทั งชดุ ทั งหน่วยส่งความเยน็และระบบ

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั มคีวามหน่วงเวลา

การท่างานของคอมเพรสเซอร์

การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วย

สวติซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร

สายไฟยาวไมเ่กนิ  15 เมตร (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

10 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อระบายความร้อนและปรับ จดัซื อและติดตั งเคร่ืองปรับ  - 288,600         288,600        288,600        288,600         กองการศึกษา

ส่านักงาน อณุหภูมภิายในศูนยพ์ัฒนาเด็ก อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

เล็ก 30,000 บีทีย ู ราคาเคร่ืองละ  48,100 บาท  ดังนี 

1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย จา่นวน 2 เคร่ือง

2) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแก  จา่นวน  2 เคร่ือง

3) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรี  จา่นวน 2 เคร่ือง

ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

และฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศ

ที่ประกอบส่าเร็จรูปทั งชดุ ทั งหน่วยส่งความเยน็และระบบ

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั มคีวามหน่วงเวลา

การท่างานของคอมเพรสเซอร์การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วย  สวติซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไมเ่กนิ  15 เมตร (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

11 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ เพื่อใชสู้บน ่ามาใชใ้นงานการ จดัซื อมอเตอร์ไฟฟ้าจา่นวน  - 11,000           11,000          11,000          ส่านักปลัด

เกษตร เกษตรและงานอื่น ๆที่จา่เป็น 1  ชดุ ราคาชดุละ 11,000

บาท มคุีณลักษณะดังนี 

1) สูบน ่าได้  450 ลิตรต่อนาที

เป็นเคร่ืองสูบแบบหอยโขง่ใชม้อเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไมน่้อยกวา่ 2 นิ ว(50 มลิลิลิตร)

สูบน ่าได้ไมน่้อยกวา่ตามปริมาณที่กา่หนด ส่งน ่าได้สูงไมน่้อยกวา่  9 เมตรหรือประมาณ

30 ฟุต อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมคีรอบชดุพร้อมใชง้านได้

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารภายในและ ตู้สาขาขนาด  3 สายนอก  - 20,000           20,000          20,000          กองคลัง

ส่านักงาน ภายนอกส่านักงาน 8 สายใน(ขยายได้ 8/24)และโทรศัพท์

2 เคร่ือง พร้อมติดตั ง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้  - 9,500            9,500           9,500            ส่านักปลัด

บ้านงานครัว ภาพประสิทธผิล แขง็  แบบสายสะพาย 

เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่้อยกวา่ 

1.4 แรงมา้ ปริมาตรกระบอก

สูบไมน่้อยกวา่  30 ซีซี 

พร้อมใบมดี(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อรถเขน็ปูน แบบล้อเดียว  - 3,000            3,000           3,000            ส่านักปลัด

กอ่สร้าง ภาพประสิทธผิล โครงสร้างเหล็ก

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อและติดตั งเคร่ืองปรับ  -  - 94,000          94,000          94,000           ส่านักปลัด

ส่านักงาน ภาพประสิทธผิล อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

36,000 บีทีย ูจา่นวน  2 เคร่ือง

ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

และฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศ

ที่ประกอบส่าเร็จรูปทั งชดุ ทั งหน่วยส่งความเยน็และระบบ

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั มคีวามหน่วงเวลา

การท่างานของคอมเพรสเซอร์

การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วย

สวติซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร

สายไฟยาวไมเ่กนิ  15 เมตร (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณ
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16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์  - 30,200           30,200          30,200          30,200           ส่านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล ระดับ XGAจา่นวน 1 เคร่ือง คุณสมบัติดังนี 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens

คุณสมบัติดังนี 

1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวดีิโอ

2) ใชL้CD Panel หรือระบบ DLP 

3) ระดับ SVGA และ XGA เปน็ ระดับความละเอยีดของภาพที่ True

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  - 17,000          17,000          17,000           ส่านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล All In One ส่าหรับงาน

ส่านักงาน จา่นวน  1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

คุณลักษณะพื นฐาน

CPU ไมน่้อยกวา่ 2 แกนหลักมคีวามเร็วพื นฐานไมน่้อยกวา่

2.2 GHz RAM ชนิด DDR4ขนาดไมน่้อยกวา่ 4GB ฯลฯรายละเอยีดตามมาตรฐาน ICT

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อม  -  - 8,600           8,600            8,600            ส่านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล ติดตั งถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จา่นวน  2  เคร่ือง

1) มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

2) มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด่าส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่้อยกวา่ 20 หน้าต่อนาที(ppm) 

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 

3) มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างสีส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่้อยกวา่ 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)

4) มชีอ่งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)  -  - 20,000          20,000          20,000           ส่านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล แบบ Smart TV จา่นวน 2 เคร่ือง

คุณลักษณะดังนี 

ความละอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ ว

งบประมาณ
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20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ  - ตู้เยน็ ขนาด 9 คิว จา่นวน 1 ชดุ  - 15,000           15,000          15,000          15,000           ส่านักปลัด

งานบ้านงาน ภาพประสิทธผิล คุณสมบัติดังนี 

ครัว 1) ขนาดที่กา่หนดเป็นความจภุายในขั นต่่า

2) ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 5 คิวบิกฟุตเป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก

ประสิทธภิาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายละเอยีดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ ตู้เกบ็เอกสารเหล็ก  แบบ 2 บาน  - 11,000           11,000          11,000          11,000           ส่านักปลัด

ส่านักงาน ภาพประสิทธผิล จา่นวน  2 ตู้ คุณลักษณะดังนี 

1)มมีอืจบัชนิดบิด

2) มแีผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น

3) มคุีณสมบัติตาม มอก. รายละเอยีดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ  - ชดุเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย  -  - 25,000          25,000          25,000           ส่านักปลัด

วทิยแุละไฟฟ้า ภาพประสิทธผิล เพาเวอร์มกิเซอร์ 500 วตัต์ ต่อขา้งที่ 8 โอห์ม 1 ตู้

ตู้ล่าโพงพลาสติก 15 นิ ว 600 วตัต์ 1 คู่

ไมค์ลอยไร้สายแบบมอืถอื 1 คู่  ขาตั งล่าโพง 1 คู่ 

สายล่าโพงพร้อมหัว Speakon

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ  เกา้อี ขาเหล็กชบุโครมเมี่ยม บุนวม  - 40,000           40,000          40,000          40,000           ส่านักปลัด

ส่านักงาน ภาพประสิทธผิล จา่นวน 80 ตัว

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ จา่นวน 20 ตัว  - 50,000           50,000          50,000          50,000           ส่านักปลัด

ส่านักงาน ภาพประสิทธผิล ขนาดกวา้ง 60 ซม.ยาว 180 ซม.

สูง 75 ซม.

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ ตู้ท่าน ่าร้อน น ่าเยน็ จา่นวน 1 เคร่ือง  -  - 6,000           6,000            6,000            ส่านักปลัด

งานบ้านงาน ภาพประสิทธผิล คุณลักษณะ

ครัว เป็นแบบตั งพื นจา่นวน 2 หัวกอ๊ก
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26 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ กระจกส่องโค้งพร้อมเสาลงดิน  - 12,000           12,000          12,000          12,000           ส่านักปลัด

ภายใน โฆษณาและ ภาพประสิทธผิล จา่นวน  8 ชดุ คุณสมบัติดังนี 

เผยแพร่ (1) กระจกส่องโค้งเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่

น้อยกวา่  24 นิ วรวมประกบัจบัเสา

(2)เสาลงดินเส้นผ่าศูนยก์ลางไมน่้อยกวา่ 2 นิ ว ยาวไมน่้อยกวา่  3 เมตร

27 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์  - 44,000           44,000          44,000          44,000           ส่านักปลัด

ภายใน โฆษณาและ ภาพประสิทธผิล จา่นวน  8 ชดุ คุณสมบัติดังนี 

เผยแพร่ 1)แผงโซล่าเซลล์ขนาดไมน่้อยกวา่ 5 วตัต์ แรงดัน  17 โวลล์

2) แบตเตอร่ีแห้ง ขนาดไมน่้อยกวา่ 12 โวลล์ 12 AH

3) ขนาดของโคมเส้นผ่าศูนยก์ลางไมน่้อยกวา่ 300 มม.

4) เสาลงดินเส้นผ่าศูนยก์ลางไมน่้อยกวา่ 2 นิ ว

ยาวไมน่้อยกวา่  3 เมตร

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อบันไดอลูมเินียม  จา่นวน  1 อนั  - 4,000            4,000           4,000            4,000            ส่านักปลัด

กอ่สร้าง ภาพประสิทธผิล คุณลักษณะดังนี 

แบบพับได้  ขนาด  6 ชั น ความสูงขนาด

6 ฟุต(180 ซม.)

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ ตู้โชวก์ระจก  จา่นวน  3 ตู้  - 10,500           10,500          10,500          10,500           ส่านักปลัด

ส่านักงาน ภาพประสิทธผิล คุณลักษณะดังนี 

1) ตู้บานกระจก

2) มจีา่นวนชั นไมน่้อยกวา่  4  ชั น

3) ขนาดความกวา้งไมน่้อยกวา่  40 ซม.

4) ความสูงไมน่้อยกวา่  150 ซม.
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30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื ออปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนก  -  - 4,000           4,000            4,000            ส่านักปลัด

ส่านักงาน ภาพประสิทธผิล ประสงค์ จา่นวน  5  เคร่ือง

คุณลักษณะดังนี 

1)สามารถอา่นและเขยีนขอ้มลูใน

บัตรแบบเอนกประสงค์(smart card)ตามมาตรฐาน iso/iec7816ได้

รวมถงึอา่นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด  

ของกรมการปกครองได้อยา่งดีมคีวามเร็วสัญญาณนาริกาไมน่้อยกวา่ 4.8MHz

2) ใชช้อ่งเชื่อมแบบ USB

3) ใชแ้รงดันไฟฟ้าขนาด 5V 3V 1.8V ได้

4)รองรับ windows xp,7,8,10

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารภายในและ จดัซื อโทรศัพท์ จา่นวน 1 เคร่ือง  - 1,000            1,000           1,000            1,000            กองคลัง

ส่านักงาน ภายนอกส่านักงาน คุณลักษณะดังนี 

โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว 10 หมายเลขสัญญาณไฟเมื่อมสีายเรียกเขา้ โทรทวนซ ่าหมายเลขล่าสุด

ปรับระดับเสียงกร่ิงได้ 3 ระดับ(ปิด เบา ดัง) ปรับความสูงได้ 2 ระดับ

สายโทรศัพท์ยาว 39 ซม. มขีนาดความกวา้ง 19 ซม. ยาว 23 ซม. สูง 1 ซม.

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สาหรับงาน  - 30,000           30,000          30,000          30,000           กองคลัง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ ว) ราคา 30,000 บาท 

คุณลักษณะพื นฐาน ภาพ ขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 core)

 โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกา พื นฐานไมน่้อยกวา่ 3.2 GHz 

และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใชค้วามสามารถใน 

การประมวลผลสูง จา่นวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจา่แบบ Cache 

RAM ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มขีนาดไมน่้อยกวา่ 8 GB 

มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 240 GB จ านวน 1 หน่วย - มDีVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 

มชีอ่งเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T รายละเอยีดตามมาตรฐาน ICT
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33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)  -  - 14,000          14,000          14,000           ส่านักปลัด

โฆษณาและ ภาพประสิทธผิล แบบ Smart TV จา่นวน 1 เคร่ือง

เผยแพร่ คุณลักษณะดังนี 

ความละอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 

ขนาด 40 นิ ว

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ รถจกัยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  - 45,000           45,000 45,000 45,000 ส่านักปลัด

ยานพาหนะ ภาพประสิทธผิล แบบเกยีร์ธรรมดา จา่นวน 1 คัน

และขนส่ง คุณสมบัติดังนี 

(1) กรณีขนาดต่่ากวา่ ซีซี ที่ก ำหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี หรือขนาดเกนิกวา่ ซีซี 

ที่กา่หนดไมเ่กนิ 5 ซีซี เป็นรถจกัรยานยนต์ตามขนาด ซีซีที่ก ำหนดไว้

 (2) ราคาที่กา่หนดไมร่วมอปุกรณ์และค่าจดทะเบียน 

(3) กา่รจดัซื อรถจกัรยานยนต์ใหมคุีณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุสาหกรรม

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 40 แรงมา้  -  - 590,000        590,000        590,000         ส่านักปลัด

การเกษตร ภาพประสิทธผิล จา่นวน 1 คัน คุณสมบัติดังนี 

1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ 

2) ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบายควา่มร้อนด้วยน ่า มกีา่ลังไมน่้อยกวา่ 40 แรงม ่า ที่ความเร็วรอบไมเ่กนิ 2,700 รอบต่อนาที 

3) มเีกยีร์เดินหน้าไมน่้อยกวา่ 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไมน่้อยกวา่ 2 เกยีร์ 

4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค 5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจา่นแชใ่นน ่ามนั  6) แขนยกเคร่ืองมอืแบบ 3 จดุ

36 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ เคร่ืองซักผ้า ขนาด 15 กก. จา่นวน  -  - 18,000          18,000          18,000           ส่านักปลัด

งานบ้านงาน ภาพประสิทธผิล 1 เคร่ือง คุณลักษณะดังนี 

ครัว 1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั งละไมน่้อยกวา่ที่กา่หนด

2) เป็นเคร่ืองแบบถงัเด่ียวเปิดฝาบน 3) มรีะบบปั่นแห้งหรือหมาด

37 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ เคร่ืองพ่นหมอกควนั จา่นวน 1 เคร่ือง  - 59,000           59,000          59,000          59,000           กอง

การเกษตร ภาพประสิทธผิล คุณลักษณะดังนี สาธารณสุข

1) ปริมาณการฉดีพ่นน ่ายาไมน่้อยกวา่40 ลิตรต่อชั่วโมง 2)ถงับรรจนุ ่ายาไมน่้อยกวา่ 6 ลิตร

3) กา่ลังเคร่ืองยนต์ไมน่้อยกวา่ 25 แรงมา้

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

38 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)  - 55,000           55,000          55,000          55,000           ส่านักปลัด

โฆษณาและ ภาพประสิทธผิล แบบ Smart TV จา่นวน  2  เคร่ือง

เผยแพร่ คุณลักษณะดังนี  ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซลขนาด 55 นิ ว

39 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ ปั๊มหอยโขง่ชนิดแรงดันสูง   2 ชดุ  - 40,000           40,000          40,000          40,000           กองชา่ง

การเกษตร ภาพประสิทธผิล ขนาด 3700 วตัต์ 5.0 แรงมา้ ไฟฟ้า 

380 โวลต์ ไฟสามสาย 3 เฟส ต่อหน้าแปลนขนาดท่อเข้าxออก เท่ากับ 2 x 1.25 นิ ว ส่งสูง 31.0-46.0 ม. อัตราไหลน ่ามากสุด 450 ลิตรต่อนาที

40 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ ปั๊มหอยโขง่ชนิดแรงดันสูง  - 25,000           25,000          25,000          25,000           กองชา่ง

การเกษตร ภาพประสิทธผิล จา่นวน 2 ชดุ ขนาด 2200 วตัต์ 3 แรงมา้ x ไฟฟ้า 

 220 โวลต์ x 50Hz x ไฟสองสาย 1 เฟสขนาดท่อเขา้ x ออก : เท่ากบั 3 x 3 นิ วอตัราไหลน ่ามากสุด : 150-1200 ลิตรต่อนาที 

41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัซื อชั นวางแฟ้ม 4 ชั น 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง

ส่านักงาน ภาพประสิทธผิล (40 ชอ่ง) ล้อเล่ือนจา่นวน 2 หลัง

42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ จดัหาเคร่ืองส่ารองไฟ ขนาด 800VA 3,200 3,200            3200 3200 3200 กองคลัง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล สามารถส่ารองไฟได้ไมน่้อยกวา่ 15 นาที

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับ  - 22,000           22,000          22,000          22,000           กองคลัง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธผิล งานประมวลผลจา่นวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื นฐาน 

1. มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก  (4 core) จา่นวน 1 หน่วย 

2. มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 1 TB 

3.มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 12 นิ ว

4.มชีอ่งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่้อยกวา่ 3 ชอ่ง 5. มชีอ่งเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน่้อยกวา่ 1ชอ่ง 

6.มชีอ่งเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ 

7.สามารถใชง้านได้ไมน่้อยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth รายละเอยีดตามมาตรฐาน ICT

44 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิ พ่วงรากจงูบรรทุกรถขดุขนาดเล็ก  - 70,000           70,000          70,000          70,000           กองชา่ง

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธผิล จา่นวน 1 คัน 

ขนส่ง

20,200       6,833,900      7,630,500     7,630,500     7,440,000      

งบประมาณ

รวมงบประมาณ















-                  6,396,200          6,566,800          6,566,800          6,376,300        









20,200             367,700            993,700            993,700            993,700          



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                 โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                 โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า  ลักษณะของป่าไม้  ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่ น  เขตการปกครอง  การ เลื อกตั้ ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓ )  ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บสภาพทางสั ง คม  เ ช่ น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(๒)  

(๕ )  ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ ระบบ เศรษฐกิ จ  เ ช่ น 
การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ 

(๒)  
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การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว (๓)  
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ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 
(๖) ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕)  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                 โดยเทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น า ไปสู่ ก ารท า โ คร งการ พัฒนาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ เ กิ ด ผลผลิ ต / โ คร งก ารจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน  ๑๐๐  
 
 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น า ไ ป สู่ ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้ 
SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  
โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 7 2,540,000 11 2,670,000 13 3,470,000 13 3,470,000 13 3,470,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 9 5,000,268 11 5,219,048 11 5,219,048 11 5,219,048 11 5,219,048 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 9 1,130,000 26 1,980,000 24 2,565,000 32 3,389,000 28 2,977,000 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 18 8,174,000 18 8,275,000 23 9,860,000 23 10,010,000 23 10,110,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 8 3,215,000 11 3,585,000 16 4,095,000 16 4,095,000 16 4,100,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 126 78,900,200 199 113,370,000 255 190,823,300 258 191,676,300 77 108,321,700 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

14 1,735,000 24 33,931,000 25 37,931,000 25 37,931,000 18 36,676,000 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 7 3,147,000 9 3,293,900 17 14,618,900 16 14,527,000 16 14,532,000 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

10 3,550,000 10 3,550,000 10 3,550,000 10 3,550,000 10 3,550,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 1,590,000 10 2,710,000 16 2,881,000 16 2,881,000 11 1,506,000 

รวม 213 108,981,468 319 178,583,948 409 275,013,248 419 276,748,348 221 190,461,748 
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(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
  
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิด เหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่ าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรค

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ ๕๑ โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของเทศ
บัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 32 45,250,000 53.57   

๒ ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 84 30,330,090 
๓ จากเงินสะสม 6 1,534,000 
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = 84 
- เงินสะสม   = 6 

 
 

90 

 
 

31,864,090 

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- เทศบัญญัติ =  45 
- เงินสะสม   =  6 

 
51 

 
24,935,968.71 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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พิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ
ก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้
ดังนี้ 
ที ่ โครงการ /   กิจกรรม งบประมาณ  เบิกจ่าย  
1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 119,000   119,000.00  
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 20,000 - 
3 ทัศนศึกษาเพ่ือเสริมประสบการณ์ 60,000    18,592.00  
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 914,940   934,800.00  
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5 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวัน 1,863,000   1,813,660.00  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   
 (แผนงานการเกษตร)   
1  โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   15,000   - 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพดิน 15,000   -  
3  โครงการส่งเสริมการเกษตร  100,000  58,500.00 
4 วัสดุการเกษตร  15,000   27,700.00  
4.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม   
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)   
1 สงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  30,000 - 
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 40,000 - 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
15,000 - 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000 - 
5 โครงการอบรมพัฒนาเยาวชน 10,000 - 
6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,348,400 5,089,600.00 
7 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ        1,238,400    ๑,049,600.00  
8 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์             36,000      24,000.00  
9  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               50,000                -   
10 โครงการประชุมประชาคม ทต. วังหิน  พบประชาชน             15,000             -  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข   
 (แผนงานสาธารณสุข)   
1 สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลวังหิน 102,079     102,079.00  
2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             25,000  - 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก             40,000         32,671.00  
4 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า             50,000        33,225.00  
5  โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร             10,000  - 
 (แผนงานเคหะและชุมชน)   
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1จากสามแยกถึงหนองปรือ           

100,000   
-  

2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บ้านนางภู่ถึงบ้านนายทูน)            
100,000   

-  

3  โครงการก่อสร้างถนนดินรอบหมู่บ้าน   หมู่ที่ 3           
100,000   

-  
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4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (บ้านนายบุญเทียมถึงถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 4)  

           
100,000 

       99,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5(จากหมู่ที4่ - หมู่ที ่12)             100,000 -  
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6(รอบอ่างดอนยาวน้อย) 100,000 - 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7(บ้านนายเกิดถึงหนองกระทุ่ม)      55,000             -  
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (นานายขวัญชัยถึงสะพาน ) 100,000            -  

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (นายล่อน-นายประกอบ รอบวัด)   100,000      99,400   

10  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (บ้านนายอ๊อดถึงบ้านนางกาหลง) 100,000     100,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่11(จากวัดส าโรงเหนือถึง
นานายมงคล) 

301,000             -  

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 (จากหมู่ที่ 4 - หมู่ที ่12)   100,000             -  
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 (ศาลากลางหมู่บ้าน-ฝายน้ าล้น)  100,000       ๙9,500 
14  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศพด.บ้านดอนยาวน้อย 100,000      100,000 
15  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศพด.บ้านแก หมู่ที่ 3  81,400        81,400  
1 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 50,000 65,000 
2 โครงการวันเข้าพรรษา 30,000 - 
3 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 50,000 - 
4  โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 50,000 39,600 

5  อุดหนุนอ าเภอโนนแดงตามโครงการงานรัฐพิธี พระราชพิธีและงานวัน
ส าคัญ 

7,000 - 

6 โครงการวันแม่แห่งชาติ 15,000 - 
7 โครงการแข่งขันกีฬาวังหินเกมส์ 120,000 120,000 
8 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน   20,000 - 
9 โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพของ   ศพด. 10,000 - 
10 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา             25,000  - 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป)   
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 92,664 70,248.00 
2 โครงการเลือกตั้ง /เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและสมาชิกส่วน

ท้องถิ่น 
450,000 - 

3  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของเทศบาล 34,000 34,000 
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลาช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 7,000 - 
5 รายจ่ายอื่น 20,000 - 
6 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 
7 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 9,577,320 6,074,479 
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8 ค่าตอบแทน 710,400 705,442 
9 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 - 
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 330,000 402,443 
11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 475,000 475,319 
12 วัสดุส านักงาน 152,880 217,452 
13 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 65,000 - 
14 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,048,400 ๑,045,734 
15 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 41,801 
16 ค่าสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นในการบริหารราชการ 555,000 464,090.22 

17 ค่าวัสดุก่อสร้าง 40,000 15,780.00 
18 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,000 - 
19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 152,696.99 
20 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,000 - 
21 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 105,530 
22 ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 300,000 368,915 
23 โครงการสมทบสมาคมสันนิบาต 23,321 125,400 
24 เงินช่วยเหลือพิเศษ 5,000 - 
25 เงินส ารองจ่าย 300,000 - 
26 เงินสมทบ กบท. 311,246 311,246.00 
27 โครงการจัดท าทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 - 
28 
  

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

100,000 11,940.00 
 

29  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ 300,000 - 
30  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 50,000 28,360.50 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ

เทศกาลสงกรานต์ 
15,000 10,650 

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 30,000 - 
3 วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 7,800 
   แผนงานการเกษตร   
1 โครงการปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 10,000 675.00 
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง 50,000 - 
    28,653,900.00 23,401,968.71 
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