
คํานํา 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผน
นั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
จึงตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนา
ทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางได  โดยไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ี
เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคระกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสงเสนอแนะผูบริหาร 
ทองถ่ิน 

๔.  กรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนทองถ่ินตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ิน  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  ในการนี้  สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญท่ี 2                 
ครั้งท่ี 2/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว และดําเนินการประกาศใชตอไป   
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สวนที่ ๑ 
 
 
 

 
 

1.1  ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  เดิมตําบลหวยยาง แยกออกมาจากตําบลดานชาง  เปนตําบล  
1  ใน 9  ตําบลของอําเภอบัวใหญ  ซ่ึงปจจุบันแยกการปกครองออกเปน  12  หมูบาน  และไดยกฐานะจากสภา
ตําบลหวยยางเปนองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เม่ือป  พ.ศ. 2539  ตําบลหวยยาง  มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยู
ติดกันทองถ่ินใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลดานชาง     
  ทิศใต  ติด       เขตเทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด และ อบต.หนองแจงใหญ    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล อ.แกงสนามนาง  
 

โดยตําบลหวยยาง  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอบานบัวใหญ  อยูในเขตการปกครองของอําเภอบัวใหญ  
หางจากตัวอําเภอระยะทาง  15 กิโลเมตร  ตําบลหวยยาง  มีพ้ืนท่ีประมาณ  59.86 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ี 
30,443 ไร  โดยมีพ้ืนท่ีแยกเปนรายหมูบาน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ประชากร 
1 ดานชาง 675 
2 ดอนกระชาย 431 
3 หวยยาง 841 
4 ขามเตี้ย 907 
5 หวยครอ 338 
6 ดงบัง 757 
7 เกาง้ิว 554 
8 บุไทย 482 
9 หนองหญาปลอง 897 

10 สระไผ 226 
11 ดงสวาง 772 
12 หนองไผงาม 627 

   

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 
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แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวดันครราชสีมา 

 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

  1.  นายสมปอง  จันปญญา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  2.  นายนายวิชัย  ศรีบุตรสี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  3.  นายบุญสวน พลศรีราช  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  4.  นายจีระศักดิ์  วงศชาลี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   

   
 

โครงสรางคณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

1.  นางฉวี  โสดก                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
2.  นายอุดร   จัดนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  1 
3.  นายสันต   ขอเสริมกลาง         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง หมูท่ี  2 
4.  นายสงวน  ตรวจนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  2 
5.  นายแสงวิจิตร  ทับอาสา สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  3 
6.  นางปารมี   บุตรชานนท สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
7.  นายพิสิทธิ์  กองทุงมน   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
8.  นายสุข  ราชตั้งใจ        สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  5 
9.  นายสมาน  พันธุมี  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
10. นายดาว  ผางเวทย               สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
11. นายชนะชัย  วฒันาพุฒ ิ สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
12. นายหนูเพียร  โคกสีนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
13. นายคําพา  สุวิชัย                 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
14. นายประเสริฐ  สาอุตม           สมาชิกสภา อบต.หวยยาง  หมูท่ี 8 
15. นายเสง่ียม  หาชัยอินทร  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
16. นางหอมจันทร  สงสุรีย สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
17. นายอาคม  พลยางนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
18. นายบุญมี  ศรีบุตรศรี      สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
19. นายวิชิต  ศึกษา         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   11 
20. นางนภาศรี  ปองลอด   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   12 
 
 

 
              

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ  (จํานวน  6  สํานัก/กอง) 
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 

๑.  สํานักงานปลัด 
(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2)  หัวหนาสํานักปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
(5)  นิติกร 
(6)  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   
(7)  เจาพนักงานธุรการ   
(8)  เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
   
 

-  พนักงานจางท่ัวไป  
    (๑)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)   
    (๒)  คนงานท่ัวไป(พนักงานขับรถยนต)   
    (3)  คนงานท่ัวไป(แมบาน) 
    (4)  ยาม 
-จางเหมาบริการ 
    (1)  แมบาน 
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๒.  กองคลัง 
(1)  ผูอํานวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(4)  นักวิชาการพัสดุ  
(5)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   
(6)  เจาพนักงานพัสดุ   

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (1)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผช.จนท.การเงินและบัญชี) 
-  จางเหมาบริการ 
   (1) ผช.เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

๓. กองชาง 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง     
(2)  นายชางโยธา    

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยชางไฟฟา 
-  จางเหมาบริการ   
   (๑)  ผูชวยชางโยธา   

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา  
(3)  เจาพนักงานธุรการ    
(4)  ครู  จํานวน  1  ตําแหนง 

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  3  ตําแหนง 
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ) 
 

5.  กองสงเสริมการเกษตร 
(1)  ผูอํานวยการองสงเสริมการเกษตร 
(2)  เจาพนักงานการเกษตร 

-  พนักงานจางท่ัวไป 

    (1)  คนงานท่ัวไป 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักพัฒนาชุมชน   
 

 

รวม จํานวน  24  คน จํานวน  ๑5  คน 
  

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สํานัก กับอีก  5  กอง 
ท้ังหมด  6  สวนราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  24  คน  พนักงานจาง  จํานวน  ๑5  คน  รวมท้ังสิ้น  
39  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  สํานักงานปลัด 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาตําบลการจัดทํารางขอบังคับการ

จัดทําทะเบียนคณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให
คําปรึกษางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ท้ังหมด  การดําเนินการ  เก่ียวกับการอนุญาตตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๑๐  งาน  คือ 
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1.1  งานบริหารท่ัวไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  
   -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานขอบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและขอบังคับตําบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุขงานเฝาการระวังโรคการเผยแพรฝกอบรมการใหสุขศึกษาการ
จัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานดานสิ่งแวดลอม  ใหบริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆาสัตว  
จําหนายเนื้อสัตวและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

1.๕  งานอนามัยและส่ิงแวดลอม     
  -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
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  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

       -  งานปองกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  -  งานสงเสริมและเผยแพร 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝาระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

      -  งานโรคเอดส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได ประเภทตางๆ  
การเบิกตัดปการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณการหักภาษีและนําสงเงินคงเหลือประจําวันการรับ และจายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสินของอบต.    
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินการเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน คือ 
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2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 
   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    

  -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
  -  งานพัฒนารายได 
  -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  กองชาง   

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใชจายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของ อบต. งานบํารุงซอม และจัดทําทะเบียน  สิ่งกอสราง ท่ี
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.การใหคําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบ กอสราง 
แกอบต. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซอมแซม วัสดุครุภัณฑ   และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คือ 
  3.1  งานกอสราง       

-  งานกอสรางและบูรณะถนน 
  -  งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
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  -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ํา 
  -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานสํารวจและแผนท่ี 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา สงเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวน
ราชการภายในออกเปน  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
4.3  งานฝายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
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  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.  กองสงเริมการเกษตร 
  มีภาระหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร และงานสงเสริมปศุสัตว และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 

5.1 งานสงเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการทางการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุพืช 
- งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะชําและปุยเคมี 
- งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต 
5.2 งานสงเสริมปศุสัตว 
- งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลย ี
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุสัตว 
- งานเพาะพันธุและอนุบาลสัตว 
- งานปองกัน  ควบคุมโรคติดตอ และกักสัตว 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวการงานสวัสดิการสังคม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห 

การสงเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผูสูอายุ  ผูพิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด  และการใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียว 
ของมีท้ังหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  6.1  งานสังคมสงเคราะห       

-  งานสังคมสงเคราะห 
-  งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานสงเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตร ี

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีสภาพท่ัวไปของ
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม มีลําหวย  คลอง  และสระน้ํากระจายตามพ้ืนท่ี  จึงเหมาะแกการทําการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพ้ืนท่ีตําบลหวยยางมีความคลายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยท่ัวไปจําแนกไดดังนี้ 
  ฤดูรอน เริ่มตนระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อากาศรอนจัดและแลงจัดติดตอเปนระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีนอย และมีพายุฤดูรอนเปนบางชวงท่ีมีคลื่นความรอนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มตนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศรอนและมีพายุลมฝนฟาคะนองลมแรง
กวาปท่ีแลวและมีภาวะฝนท้ิงชวงในบางชวง  

ฤดูหนาว เริ่มตนระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตําบลหวยยางจํานวน รอยละ 70 มีลักษณะเปนดินรวนปน
ทราย จึงไมสามารถเก็บกักน้ําได พ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญ จะปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง ตามลําดับ 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค - บริโภค  จํานวน  41  แหง   แหลงน้ํา
ท้ัง 41 แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการขุดลอก
แหลงน้ําและกอสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี ้
    ลําหวย  2 แหง  สระน้ํา  24 แหง 
    หนองน้ํา 2 แหง  บอน้ําตื้น - แหง 
    ลําคลอง  - แหง  บอบาดาล 12 แหง 
    บึง  - แหง  อางเก็บน้ํา 1 แหง 
    แมน้ํา  - แหง  ฝาย  - แหง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง  เหมือง  - แหง 

1.6  ลักษณะของไม/ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีปาไมสาธารณะ จํานวน 3 
แหง คือโคกดินแดง  โคกทําเลปาชา และโคกตลุกหิน มีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ 
และทางราชการปลูกในวันสําคัญของชาติ และตนไมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประกอบดวยหมูบาน 12 หมูบานมีพ้ืนท่ีอยู
ในองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 12 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี  1  บานดานชาง  ผูปกครอง  นายประสาสน  เกษนอก    ผูใหญบาน 
หมูท่ี  2  บานดอนกระชาย ผูปกครอง  นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผูใหญบาน 
หมูท่ี  3  บานหวยยาง  ผูปกครอง  นายศิรวุฒิ  ศรีไสล  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  4  บานขามเตี้ย  ผูปกครอง  นายสุรศักดิ์  จอดนอก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  5  บานหวยครอ  ผูปกครอง  นายกิตติ  หัสจะรวย  ผูใหญบาน  
หมูท่ี  6  บานดงบัง  ผูปกครอง  นายสุพิน  แสงวันดี        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  7  บานเกาง้ิว  ผูปกครอง  นายสิขจินดา  ฝายเปน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  8  บานบุไทย  ผูปกครอง  นายประวัติ  บุญคํามูล  ผูใหญบาน 

๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
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หมูท่ี  9  บานหนองหนาปลอง ผูปกครอง  นายสถาพร  โคตะล ี  กํานันต.หวยยาง  
หมูท่ี  10  บานสระไผ  ผูปกครอง  นายชุมแพ  ทองผดุง        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  11  บานดงสวาง  ผูปกครอง  นายประวิทย  อาจจุลฬา ผูใหญบาน 
หมูท่ี  12  บานหนองไผงาม ผูปกครอง  นายศิริพงษ  ขอเสริมกลาง ผูใหญบาน 

 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีท้ังหมด  12  หมูบาน  ประชาชนใหความรวมมือดานการ

เลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช
สิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  4,260 คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น  
5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,260 
คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขาง
สูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบล คือ ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงาน
อําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําได
และทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข ใหการ
เลือกตั้งทุกประเภทมีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  

 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   
 

จํานวน  12  หมูบาน  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ ดานชาง 194 320 355 

๒ ดอนกระชาย 117 209 222 

๓ หวยยาง 215 431 410 

๔ ขามเตี้ย 210 465 442 

๕ หวยครอ 87 164 174 

๖ ดงบัง 213 359 398 

7 เกาง้ิว 159 290 264 

8 บุไทย 110 226 256 

9 หนองหญาปลอง 203 447 450 

10 สระไผ 51 114 112 

11 ดงสวาง 183 394 378 

12 หนองไผงาม 183 319 308 

รวมท้ังส้ิน 1,925 3,738 3,796 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 1,200 1,450 อายุต่ํากวา  ๑๘  ป 

จํานวนประชากร 2,505 1,805 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 850 960 อายุมากกวา  ๖๐ ป 

รวม 4,100 4,215 ท้ังส้ิน  8,๓15  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีการจัดการดานการศึกษา  โดยมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน  ๒ แหง มีโรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  6  แหง  ตามขอมูล  ดังนี้   
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จํานวนนักเรียน 

หมูท่ี ชาย หญิง รวม 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 4 12 10 22 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง 6 13 3 16 

รวม 25 13 38 
  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 
-  มีครูผูดูแลเด็ก  จํานวน    -  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    2    คน 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงบัง   
-  มีครูผูดูแลเด็ก   จํานวน    1  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    1   คน 

 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสงัคม 
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สภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึน จํานวน  ๑  แหง  เพ่ือเปน
องคกรเครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีมีการดําเนินงานในดานตางๆ 
เขาดวยกันอยางเปนระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยางภายใตหลักการ “เด็กนําผูใหญหนุน”  ซ่ึงในปจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรนิติบุคคล 
ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสํานักงานตั้งอยูท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัว
ใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ช่ือสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบานดานชาง 7 11 11 8 11 12 3 10 10 83 

 ๒. โรงเรียนบานหวยยาง 5 7 8 4 8 5 10 8 5 60 

 ๓. โรงเรียนบานขามเตี้ย 0 27 16 10 17 13 14 9 12 118 

4.  โรงเรียนบานดงบงั 0 9 10 19 16 12 13 19 10 108 

5.  โรงเรียนบานเกาง้ิว 5 5 5 6 6 8 9 7 6 57 

6.  โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 6 10 11 6 5 7 12 9 3 69 

รวมท้ังส้ิน 23 69 61 53 63 57 61 62 46 495 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดงบัง  จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูบานดงบัง  หมูท่ี  1 

  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  12  แหง  หมูท่ี  1 – 12 
   -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.)  6  แหง    
  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)  12  แหง   
  -  อัตราการใชสวมราดน้ํา  รอยละ  100 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดดําเนินการปองกันการเกิด
เหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นั้นไดบรรจุโครงการติดต้ังกลองวงจรปด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2561-2565 เรียบรอยแลว รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะใน
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สถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจง
เตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกัน
หลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญ ได

แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีผูท่ีติดยาเสพ
ติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  
ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอ
หรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(๔)  ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(๕)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรท่ีตกเกณฑ จปฐ.    
(๗)  ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 

 
 
 

            5.1 การคมนาคมขนสง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมี บขส. แตจะมีรถโดยสารประจําทางของแตละหมูบาน 

และรถยนตสวนตัวเขาในตัวอําเภอบัวใหญ  และจะมีรถประจําทางวิ่งผานโดยวิ่งจากขนสงอําเภอบัวใหญ ผาน 
บานหนองหญาปลองหมูท่ี 9  ปลายทางคือจังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร (เปนเสนทางลัดไป
กรุงเทพฯ  ซ่ึงในชวงเทศกาลจะมีรถวิ่งผานเปนจํานวนมาก) 

 ๕.2  เสนทางคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลหวยยาง มีเสนทางท่ีสามารถเขามาสูตัวตําบลได  2  เสนทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงสายโคกสี-ตะโก 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 ถนนภายในตําบล 
  1.  ถนน คสล.  จํานวน  ๓๐  สาย  สภาพใชงานไดดี 

2.  ถนนลูกรังในหมูบาน จํานวน  2๕  สาย สภาพใชงานไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหวางหมูบานและตําบลใกลเคียง  จํานวน  1๒  สาย  สภาพใชงาน
ไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จํานวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
   -  รถโดยสารประจําทาง  สายบัวใหญ-จังหวัดนครราชสีมา 

สายบัวใหญ - จังหวัดชัยภูมิ 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สาย (๑)  บัวใหญ – แกงคอย  

(๒)  หนองคาย – กทม.  
       (๓)  อุดรธานี – กทม. 

 5.2 การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากมีปญหาในเรื่อง
งบประมาณไมเพียงพอ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีกิจการประปาแตละหมูบานไดบริหาร

จัดการเอง และทุกหมูบานสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  แตจะมี
ปญหาในปท่ีผานมามีบางหมูบานท่ีเกิดปญหาภัยแลงซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดแกไขปญหาโดย
การใชเครื่องสูบน้ําจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใชระบบประปาและสามารถแกไขปญหาใหประชาชนได องคการ
บริหารสวนตําบลก็ไดนําโครงการเก่ียวกับพัฒนาแหลงน้ําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการ
ในปตอไป  เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนตอไป  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก แหลงน้ําในแตละหมูบาน  แหลงน้ําผิวดิน  

         5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ไดนิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน  
โทรศัพทมือถือ  สําหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสาร  ใชอยู 

      5.5  ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีไปรษณีย  แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณียประจํา
อําเภอ  ซ่ึงมี  จํานวน  1  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวนัจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย  และมีทารถขนสง  จํานวน  ๑  แหง  อยูท่ีอําเภอบัวใหญ  ใหบริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน
  -  มีหอกระจายขาวประจําหมูบานมีครบท้ัง 12 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  -  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มีบางรายการ
ท่ียังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของ
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เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
เทานั้น  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ทํานา  รองลงมา  คือ ทําไร  เลี้ยงสัตว  รับจาง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซ่ึงไมสามารถจําแนกเปนรายหมูบานได  คือ ทําสวนปลูกผัก เลี่ยงสัตว 

แหลงตลาดทางการเกษตรในตําบล 
      แหลงตลาด ท่ีตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ออยโรงงาน 
-  โรงงานน้ําตาลวังขนาย  อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 10 
-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 130 
มันสําปะหลัง 
- บานตลุกพลวง อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 20 
-บานหนองพลวง เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด นม. 10 
-บานหนองโคบาล อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 8 
ขาว 
-  ตงฮ้ัวบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานพงไฟศาล อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานมาลีคาขาว อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  สหกรณการเกษตรอําเภอบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถึงแหลงตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น  

 6.3  การปศุสัตว 
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจําหนายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 6.4  การบริการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมีสถานบริการ 

 6.5  การทองเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวให
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  และสงเสริมกิจกรรมของวัด  
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีอุตสาหกรรม  แตมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จํานวน    แหง   

 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง ปมน้ํามันหยอดเหรียญ     2    แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด      - แหง 
รานคาตางๆ  75 แหง โรงฆาสัตว      - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง อูซอมรถ      6 แหง 

องคกร/กลุมอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุมตางๆ ใน

ตําบลหวยยาง ดังนี้ กลุมเย็บผา กลุมทอเสื่อกก กลุมจักสาน  และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจํานวน
ดังกลาวมีกลุมท่ีนาสนใจ เชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูท่ี 1 เชน กลวยฉาบ ถ่ัวตัด ขาวแตน เกษตรกร
จะปลูกถ่ัวลิสงเพ่ือนํามาแปรรูป หลังจากปลูกถ่ัวลิสงในนาแลวก็ทํานาซ่ึงเปนการปลูกพืชหมุนเวียนทําใหดินมีความ
อุดมสมบูรณและยังทําใหขาวงามดวย  

ตาราง  องคกร/กลุมอาชีพในตําบลหวยยาง 
 

กลุม 
ท่ีตั้ง 

(หมูท่ี) 
จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุมทอผาลายขิด  หมูท่ี 1 12 ทอผาลายขิด 
2. กลุมเลี้ยงโค หมูท่ี 12 15 เลี้ยงโค 
3. กลุมทอเสื่อกกพ้ืนบาน หมูท่ี 4 15 ทอสื่อจากตนกกเพ่ือจําหนวยและใชใน

ครัวเรือน 
6. กลุมทอผาไหม หมูท่ี 

1,10,11 
15 ทอผาไหม 

7. กลุมตะกราเชือกฟาง หมูท่ี 11 10 ทําตระกลาเชือกฟาง 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีตํ่ากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตําบลหวยยาง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แหง  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือศาสนสถาน 
สถานท่ีตั้ง จํานวนพระสงฆ 

บาน หมูท่ี พระ เณร ชี รวม 
1 วัดบานดานชาง    ดานชาง 1 3 - - 3 
2 วัดปาบุญมาธรรมาวัฒน ดอนกระชาย 2 5 - - 5 
3 วัดบานหวยยาง หวยยาง 3 8 - - 8 
4 วัดบานขามเตี้ย ขามเตี้ย 4 4 - - 3 
5 วัดบานหวยครอ หวยครอ 5 2 - - 1 
6 วัดบานดงบัง หวยยาง 6 8 - - 1 
7 วัดบานเกาง้ิว เกาง้ิว 7 6 - 1 7 
8 วัดบานบุไทย บุไทย 8 5 - - 5 
9 วัดบานหนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 9 6 - - 6 

10 วัดปาบานดงสวาง ดงสวาง 11 2 - - 2 
11 วัดปาบานหนองไผงาม หนองไผงาม 12 3 - - 3 

รวม 43 - 1 44 
 

8.2  ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญทอดเทียน   ประมาณเดือน สิงหาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓  ภูมปิญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทอเสื่อจาก
ตนกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสวนใหญพูดภาษอีสาน 
 

8.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตําบลหวยยางไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน ผาไหม เสื่อกกมาก
ข้ึนและไมกวาดทางมะพราวของกลุมผูสูงอายุและผูพิการในตําบล  
 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 



~ 20 ~ 
 
 
 

9.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําชี (อยูนอกเขต) ซ่ึง
จะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียง
ได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

9.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีปาไมสาธารณโคกดินแดง โคกปาชา และ
โคกตลุกหิน  

9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก  เปนท่ีนา  ไร  

สวน  ท่ีอยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวน
เปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค - บริโภคได 
ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  
ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ี
พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

************************************ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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สวนที่ สวนที่ ๒๒  
  
 

 
 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมาย
วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาค
สวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ 
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานส่ิงแวดลอมท่ีประเทศไทยมี
ขอไดเปรยีบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 



~ ๒๒ ~ 

 

ลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไม
สามารถขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทา
ทายสําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคง
มีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให
ประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทา
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหล่ือมลํ้าอยางย่ังยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศยังมี
ปญหาการใชอยางส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการ
และปญหาของประชาชน ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมหีลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมลํ้า ความไมเสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริม
คนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีจะทําให
การพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ี
อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ 
องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและการ
เปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 



~ ๒๓ ~ 

 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 
แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 
๒๕๗๔จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและ
การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะ
ตอไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคล่ือนยายแรงงานและการยายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคล่ือนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเปนไป
ไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําให
การแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึน้ ซึ่งจะย่ิงทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตท่ีกวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับ
ความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง และมีความเปนไปได
คอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ขอตกลงดานส่ิงแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวาง
ประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังมากย่ิงขึ้น 



~ ๒๔ ~ 

 

   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
สวนของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเส่ียงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคล่ือนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกัน
ระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการ
จางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเส่ียงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไมทันหรอืขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะ
ทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมลํ้าของประเทศมีความซับซอนมากย่ิงขึ้น 

   จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ี
เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง 
สรางรายได ทามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไป
พรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนา
ของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทัน
โลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทาง
เศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลด
ปญหาความเหล่ือมลํ้า และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมกับการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนา
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โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความ
สะดวกและสงเสริมใหประเทศมศีักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมท้ังใหความสําคัญของการ
รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี 
เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่น
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยท่ี
นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศส่ิงแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตอง
บรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอยางบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง 
ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาตจิะเปนเปาหมายใหญในการขับเคล่ือนประเทศ และถายทอดไปสูแผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบคุคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิต ิท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
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และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ
รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน 
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพท่ัวไป  

๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 
เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสน
ก้ันพรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนท่ีราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก 
บริเวณแองท่ีราบโคราช อยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอง
สกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาท่ีแบงระหวางแองโคราชและ
แองสกลนคร ไดแก เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวง
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนท่ีแองโคราช ซ่ึงเปนเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกนอยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  
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๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕9 มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนก
เปนพ้ืนท่ีปาไม ๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พ้ืนท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนท่ีภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และ
ขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มีตนนาท่ีทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี แมนามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูท่ีเทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขง
ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลา
นาพอง และลาตะคอง รวมท้ังแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี เชน หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ท่ี
ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแอง
โคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม จาน
วน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ ซ่ึงยังตํากวา
คาเปาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนท่ีปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี สวนใหญมีลักษณะเปน 
ปาเบญจพรรณ  

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เช่ือมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู

ประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดําเนินการใน

ภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ 
(ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
 
 



~ ๓๑ ~ 

 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ํากวาประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
รอยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดสวนนอยมาก ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานท่ีมีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 
56.48 ในป ๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แหง ในจานวนนี้เปนสถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ในป 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป 
(รพท.) 23 แหง โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีจังหวัดมาก
ท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนท่ีถูกไฟไหม 9,687 ไร 
ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ท่ีมีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซ่ึงเปนปท่ีเกิดไฟไหมปา
มากท่ีสุด โดยในระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหมเฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป  

 
 



~ ๓๒ ~ 

 

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพต่ํา 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแลงซํ้าซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความ
พรอม ดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู
ความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการ
เจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาด
ใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงท่ีกาลัง
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูง
เพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม สนับสนนุใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปาหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

 

 



~ ๓๓ ~ 

 

๘.๔ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคูกับ การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนา
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจาก
ขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติท่ีประชุม อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซ่ึงแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนท่ี 1 งบประมาณเพ่ือ
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การพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพ้ืนท่ี หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนท่ี 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ และ
มุงเนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะ
เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมท้ังเปนการแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ให
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสราง
รายไดใหกลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 
ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคม

เปนสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรปู 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑไหม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
  แผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 



~ ๓๕ ~ 

 

วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  5  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 
       
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
 

1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
 
2) การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก  
 
4) การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  
 
5) การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
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   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การพัฒนาและ
เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแขงขันทาง
เศรษฐกิจ 
 

1. สงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 
 

1. แหลงทองเท่ียว รอบแหลงทองเท่ียว 
หรือเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว ไดรบการ
พัฒนา อยางนอย 10 แหง 
2. สินคาและบริการ เก่ียวกับแหลง
ทองเท่ียว ไดรับการพัฒนา อยางนอย 10 
ประเภท 
3. จํานวนนักทองเท่ียว และรายได 
จากนักทองเท่ียว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5  
จากป 2560 ท่ีมีนักทองเท่ียว จํานวน 
8,855,167 คน และรายไดเพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10 จากป 2560 ท่ีมีรายได   
19,250.88 ลานบาท 

     1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
แหลงทองเท่ียว รอบแหลงทองเท่ียว 
และเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว 
2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และ
บริการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน 
3. สงเสริมและประชาสมัพันธแหลง
ทองเท่ียว 

2. ยกระดับ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 
 

4. รายไดผลติภณัฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสมีา ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 จากป   
พ.ศ.2559 ท่ีมีมูลคา 20,487 ลานบาท 
5. รายไดผลติภณัฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสมีา นอกภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 จากป  พ.ศ.
2559 ท่ีมมีูลคา 149,910  
ลานบาท 
6. จํานวนผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภยั (Food 
Valley) ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
อยางนอย 4 นวัตกรรม 
7. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน หรือระบบ
โลจิกสติก ไดรับการสงเสรมิ หรือพัฒนา 
หรือสราง อยางนอย 10 แหง 
8. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติ ไดรับการสงเสรมิอยางนอย 10 
โครงการ/กิจกรรม 
9. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการ
สงเสริมอยางนอย 10 โครงการ/กิจกรรม 
10. หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(หมูบานลาหลัง) และครัวเรือนท่ีตกเกณฑ 
จปฐ. รวมท้ังประชาชนท่ีไดรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการสงเสรมิและ
พัฒนา อยางนอยรอยละ 80 

4. สงเสริมการสรางมลูคาสินคาและ
บริการภาคการเกษตร 
6. สงเสริมการนําผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาใชกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
7. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
8. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยนื 
9. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ ผู
อยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การ
ลดความเหลื่อมล้ํา 
เพ่ือยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู ตาม
แนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1.ลดความความเหลื่อมล้าํ
ทางสังคม ทุกมต ิ

1. รอยละการลดลงของ
ยอดรวมโรคราย 5 ชนิด 
(หัวใจ เบาหวาน หลอด
เลือดสมอง ความดันโลหติ
สูง และมะเร็ง) ไมนอยกวา
รอยละ 2 ของขอมูลป 
2559 ท่ีมจีํานวนท้ังสิ้น 
112,076 
2. รอยละการเพ่ิมข้ึนของคา
คะแนนเฉลีย่    O-net 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
อยางนอยรอยละ 0.20 
จากป พ.ศ.2559 ท่ีมี
คาเฉลี่ย 37.12 
3. มีการกิจกรรมดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี อยางนอย 12 
ครั้ง 
4. มีโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 
อยางนอย 10 เสนทาง/แหง 
5. มีกิจกรรมภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ไดรับการสงเสรมิและพัฒนา 
อยางนอย 64 กิจกรรม 
6. หมูบานลาหลัง ครัวเรือน
ท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การพัฒนา อยางนอย รอย
ละ 80 
7. มีกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาบริการภาครัฐดานอ่ืน 
ๆ เกิดข้ึน อยางนอย 10 
กิจกรรม 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุข 
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา 
3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณ ี
4. สงเสริมและพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
5. สงเสริมและพัฒนาภารกิจภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
6. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง 
ครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. 
7. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดาน
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ใหมี
ความสมบูรณอยาง
ย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
และยกระดับอุทยาน
ธรณีโคราชสูอุทยาน
ธรณีโลก 

1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

๑. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน 
๒. ปริมาณขยะไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง รอยละ 75 
๓. ลํานํ้า คู คลอง สาธารณะ ไดรบั
การสงเสริม ฟนฟู อยางนอย 1 ลาํ
นํ้า 
4.มีปริมาณนํ้าตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
5. กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
6. มีปรมิาณนํ้าตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
7. กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
8. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการสงเสรมิตาม
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริเพ่ิมข้ึน 
9. มีระบบปองกันนํ้าทวม หรือ
สิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลาย 
อยางนอย ปละ 1 แหง 
10. พ้ืนท่ีดินเค็มไดรับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน8.2รายไดของเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการปรับปรุงดินเค็ม
เพ่ิมข้ึน 
 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และ
ใหความรู สรางจิตสํานึกประชาชน 
ไดตระหนักถึงคณุคา และประโยชน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ปาไม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     2. เพ่ิมความสามารถในการ
บริหารจดัการขยะ และรณรงคให
ทุกภาคสวนรวม  สํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมเก่ียวกับการลดปรมิาณ
ขยะ 
3. สงเสริมการมสีวนรวมการจัดการ
นํ้าเสีย และสงเสรมิพัฒนาฟนฟู ลาํ
นํ้า คู คลองสาธารณะ 
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า 
ในเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า
ในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. การขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
7. พัฒนาระบบปองกันนํ้าทวมใน
พ้ืนท่ีชุมชนเมือง และเพ่ิม
สิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามเสนทางนํ้า 
8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็ม
เพ่ือการเกษตร 

2. ยกระดับการพัฒนา
จัดตั้งอุทยานธรณีโคราช
เปนอุทยานธรณโีลก
ยูเนสโก 

1.ผลการประเมินตนเองตาม
แบบฟอรมของยูเนสโก ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณี
โคราชสูอุทยานธรณโีลกยเูนสโก 
 

3.ใชพลังงานและ
พลังงานสะอาด 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.หนวยราชการในจังหวัดประหยดั
พลังงานมากกวา รอยละ 10 
2.สงเสรมิใหมีการใชพลังงาน
สะอาด (พลังงานแสงอาทิตย) ใน
พ้ืนท่ีเกษตรเพ่ิมข้ึน 

1. สงเสริมการรณรงคประหยัด
พลังงาน และสงเสริมการใช
พลังงานสะอาด 

 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เสรมิสรางความมั่นคง
ทุกมิติ เพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

1. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ
2. เปนศูนยบริหาร   
การจัดการเครือขายการ
ปองกันและแกไขปญหา
ดานความมั่นคงอยาง
ยั่งยืน    
3. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท 
4. เสริมสรางความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

1. จํานวนพ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ือเสรมิ
ความมั่นคง เรงดวนอันดบัแรก 57 
ตําบล 90 หมูบาน ไดรับการพัฒนา 
2. รอยละอัตราสวนการจับกุม
ดําเนินคดเีพ่ิมข้ึน 
3. จํานวนผูไดรับผลกระทบจาก    
สาธารณภัยท่ีไดรับการชวยเหลือ
ตามระเบียบท่ีกําหนด  
    

1. สรางความรูความเขาใจ   
ถึงความสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย  
ใหประชาชนไดรับรูรับทราบ 
2. สงเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอันเน่ือง   
มาจากพระราชดําริ และการ 
เรียนรูหลักการทรงงาน 
3. สรางระบบเครือขาย 
ในภาครัฐ และภาคประชาชน           
4. สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของ
ประชาชน หรือนักเรยีน 
นักศึกษาในจังหวัด 
5. สงเสริมในการใหความรู 
และการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน    
6. จัดระบบการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําความผิด 
7. สรางระบบเครือขาย 
การทํางานเฝาระวัง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ รองรับ 
Smart City, Mice 
City และดานอ่ืน ๆ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. บุคลากรภาครัฐไดรับการสงเสริม
และพัฒนา อยางนอยปงบประมาณ
ละ 2 รุน     
2. องคกรไดรับการสงเสริม พัฒนา 
และยกระดับ        อยางนอย
ปงบประมาณละ     2 แหง 
3. จังหวัดไดรับการสงเสรมิและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจ
ติดตาม และการประเมินผล อยาง
นอย 6 ครั้ง                 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และเครือขาย 
ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
2. สงเสริมและพัฒนา
โครงสราง   องคกรภาครัฐ 
ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การตรวจตดิตาม 
และ    การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑1 เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม 35 ตัวชี้วัด รวม ๖3 กลยุทธ 

 
 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 

 

๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยปจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เม่ือป ๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขา

สูประนะชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจํา

หนวยและเพ่ือการอนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
เขมแข็ง 

๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผู

พิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 



~ ๔๑ ~ 

 

๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอ

สังคม  สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยให

การเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค 
และสงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนทองถ่ินโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรม

ดานการทองเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  
รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

 
 
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 

 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบรหิารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องคกรท่ีเก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ี

สําคัญ  โดยสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปา
ไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๓ ~ 

 

 ๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑. กลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 



~ ๔๔ ~ 

 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
 
 

 

2.1 วิสัยทัศน (Vision) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม

คติ  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

          

 

พันธกิจ (Missinon) 
1 จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 
2 บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน 
3 สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุนละอองและนา

เสีย 
4 สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 
3. มีสุขภาพดี  สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 
4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
6. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองทันสมัย 

2.2 ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  10  ดาน  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี  8   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

“  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สุขภาพดีมีสุข  มีความรูคูคุณธรรม  ” 

 



~ ๔๕ ~ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  9   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  10 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 2.3  เปาประสงค 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
(5)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใชงานไดดี 
(8)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการทําเกษตรทางเลือก  
(10)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  
(11)  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอย

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมี
การปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบาน และชุมชนท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 

  (18)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช 

(20)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 

(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(23)  สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(24)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 
(25)  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
  (26)  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ 
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(28)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม 

 

 2.3  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ําใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตําบลหวยยางมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 6 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ี
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนทุกป 
(11)  สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 12 หมูบาน 
(12)  กลุมสตรี อสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 12 หมูบาน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(15)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 12 หมูบาน 
(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 
(17)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  12  หมูบาน 
(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท้ัง 12 

หมูบาน 
(19)  สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ท้ัง  12 หมูบาน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 12 หมูบาน 
(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 12 หมูบาน 
(23)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 12 หมูบาน 
(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน/ตําบล

และทีมกูชีพกูภัยตําบล 12 หมูบาน 
(25)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน

ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 12 หมูบาน 
(28)  การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 12 หมูบาน 
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2.4  คาเปาหมาย 
(1)  มีแหลงน้ําพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ

ของทองถ่ิน  
(8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(10)  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
 

2.6  กลยุทธ 

1.  ยุทธศาสตรดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
                แนวทางการพัฒนา 
   1.1 จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอยาง
โปรงใสใหมีสวนรวมทุกภาคสวน 

1.2 สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
1.4 จัดระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนรากฐานการวางแผน 

พัฒนาทองถ่ิน 
1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและติดตามการ 

ทํางานขององคกร 
2.  ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข 

   แนวทางการพัฒนา 
2.1 จัดสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สูการ 

มีสุขภาพท่ีดี(คุมครองผูบริโภค/การควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)                          
   2.2  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ใหมีสวนรวมทุกภาคสวนท้ังผูนําชุมชน (กํานัน 
,  ผูใหญบาน, กลุมสตรี,กลุมเยาวชน,กลุมวัยรุน,วัยทํางาน,วัยสูงอายุ) 
 

3.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา  
   3.1  สงเสริมการสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ท้ัง
ระบบกอนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและ
พัฒนา ศูนยการเรียนรูชุมชน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   3.2 จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําความรูสูสัมมาชีพ 
   3.3  สงเสริมคุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน ชาติพันธุ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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4.  ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยางท่ัวถึง 
และเปนธรรม 
              4.2  สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน  
            4.3  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีการเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5.  นโยบายดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
             5.1  การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานงานกับสถาบันการศึกษา ภาค
ธุรกิจเอกชน หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุน ชองทางการตลาด 
               5.2  สงเสริม OTOP  ในดานวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปนสินคา
สงออก และจัดทําหองแสดงสินคา เพ่ือขยายเครือขายและตลาดการสงออก 

6.  นโยบายดานเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

             6.1  สงเสริมและพัฒนา คุณภาพดานการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตและการตลาด 
โดยใหความรูกับประชาชน อยางท่ังถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง 
              6.2  เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 
   6.3  พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือสงเริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 

    7.  นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 

   7.1 สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตางๆ 
   7.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพ่ือแกปญหายาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
   7.3 จัดใหมีการประกวดการแสดงของศิลปนทองถ่ินพ้ืนบาน และการแขงขันทางดนตรี 

   8.  นโยบายดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
8.1 บูรณการการบริหารจัดการดิน น้ํา ปา ขยะ มลภาวะโดยการมีสวนรวมของ  

ชุมชน 
8.2 สงเสริมการจักสวนสาธารณะชุมชน/สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขาง 

ทาง เชนหนาโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล 
8.3 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ชุมชน 
8.4 ประสานความรวมมือ เพ่ือแกไขปญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบ 

วงจร 
 
 



~ ๔๙ ~ 

 

9. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

   9.1  การจัดใหมีการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ําและการ
ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
   9.2  สงเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน 
   9.3  ดานสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ  
   9.4  การผังเมืองรวมของทองถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

10  นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางการพัฒนา 
10.1 เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนในดานความม่ันคงและความปลอดภัย  

โดยสงเสริมและสนับสนุน ตํารวจบาน /อปพร.ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
10.2 สรางความม่ันใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8 แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
มีความสอดคลองกับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒  และ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดังนี้ 
 
 



~ ๕๐ ~ 

 

 
 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิ เคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
- การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
- มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีพรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการตาง ๆ  
 - ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

-  ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุน  
   แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
-  บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู 
  ในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
-  ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในทุก 

            ดานอยางตอเนื่อง 
-  มีการจัดโครงการภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและชุมชน  
-  มีการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมมาภิบาล 

 

จุดออน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําให 
             เจาหนาท่ีผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องคการบริหารสวนตําบล  มีงบประมาณจํากัด  ทําใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว 
 - การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทําลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน  กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 - มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการสรางดุลยภาพ
ระหวางการกํากับดูแล  และความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน 

 
 
 
 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 



~ ๕๑ ~ 

 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาท่ีของตนเองกับงานของทองถ่ิน 
 - นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายัง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ทําใหการพัฒนาทองถ่ิน
บางเรื่องตองชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน  หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลาใน
การจดัสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 
 - การดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 
ประกอบกับปญหาในพ้ืนท่ีและความตองการประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน เนื่องจากจํากัดดวย
อํานาจหนาท่ีและจํานวนงบประมาณท่ีมีจํากัด 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
นั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๓) หมูบายขยายมากข้ึน
ระบบระบายนํ้ายังไม
เพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔)  ถนนในตําบล ยังเปน
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเปน
หลุมเปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชน
ไดสญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสญัจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและ อบต.ไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมไีม
เพียงพอ  
 
 

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 



~ ๕๒ ~ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคตดิตอ 
 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม  ดร
คระบาด  โรคตดิตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปน
โรคเรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน 
เชน เบาหวาน  ความดัน 
 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย - ปริมาณขยะและนํ้า

เสียถูกกําจดัใหหมดดวย
วิธีการท่ีถูกตอง 

๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพ่ิม
มากข้ึน 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลอืกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไมเกิดปญหาจาก
การกอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ท่ีพอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรยีน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลท่ีด ี

 
 
 
 
 

 



~ ๕๓ ~ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต อบต. - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนตดิเกมส 
สิ่งลามก บุหรี่ เหลา สาเสพตดิ 
และทองกอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต ๓๕ 
ข้ึนไป  ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  ข้ึน
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ 
จํานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จํานวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาํเนินงานได
เอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลติไกลจากแหลงรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสม
กับคาครองชีพ มีการ
จางงานมากข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ตอป 
ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จํานวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเท่ียวใน
เขต อบต. และสงเสริม
กิจกรรมการทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๔ ~ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิม
มากข้ึนอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนํา อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๓) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเคม็และ
นํ้าใตดินเปนนํ้าเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหลงนํ้า
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมมาก
ข้ึน   

๔) มีปญหาเรื่องขยะและสัตว
เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่น
เหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสตัว
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกําจัดขยะ
และมลูสตัวไดโดยไม
สงผลกระทบตอชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพ่ือ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและ
คงอยูสืบไป 

 
 

************************************ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป 
(มี ๗ ยุทธ) 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๕ 

 

 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตรที ่๑ 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวดั 

(มี ๓ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑๐ 
 

 

 

ยุทธศาสตรที ่๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตรที ่๙ 
 

ยุทธศาสตร ที่ ๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตรที ่๕ 
 

 
ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตรที ่๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๙ 
 

 

 

ยุทธศาสตรที ่๑๐ 
 

 

ยุทธศาสตร
ภาค 

(มี ๖ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๖ 
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ยุทธศาสตร ที ่3 
 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 8 
 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 
 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท. 
(มี 10 ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขตวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตรที ่๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๙ 
 

 

 

ยุทธศาสตรที ่๑๐ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่2 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่5 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่7 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่9 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่10 
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สวนที่ สวนที่ 33  

 
 

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ดานบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงาน
ปลัด อบต. 

องคการ
บริหารสวน
ตําบลหวย

ยาง 
บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานคลัง กองคลัง 

๒ ดานการสาธารณสุข บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กอง
การศึกษา 

แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4 ดานสวัวดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห กอง
สวัสดิการ 

5 ดานเศรษฐกิจพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร กอง
การเกษตร 

6 ดานเกษตรกรรมเกษตร
อินทรีย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร กอง
การเกษตร 

7 ดานการกีฬาและ
นันทนาการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กอง
การศึกษา 

8 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร กอง
การเกษตร 

9 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

10 ดานความม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

รวม 10 ยุทธศาสตร  2 ดาน ๑๐ แผนงาน 6 สํานัก/
กอง 

 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยางท่ี  1  ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใสใหมีสวนรวมทุกภาคสวน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาตาํบล พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง 
ผูนําชุมชน และผู
สังเกตการณ 

ความรูมาพัฒนาองคกร
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปละจํานวน   
1  ครั้ง 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จํานวนผูท่ีเขา
รวมโครงการ 

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาตาํบล พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง ผูนํา
ชุมชน นําความรูมา
พัฒนาองคกรมี
ประสิทธิภาพ 

สํานัก 
งานปลัด 

 

๒ โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
และพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
 

เพ่ือสงเสริมและปลูก
จิตสํานึก ใหคณะ
ผูบริหาร/ ส.อบต./
ขาราชการและพนักงาน
จางทุกคนมีความเขาใจ
คุณธรรมและจรยิธรรม 
และมีทัศนคติท่ีดีในการ
ทํางานและการอยู
รวมกันในสังคม 
 

คณะผูบริหาร/
ส.อบต./
ขาราชการ และ
พนักงานจาง 
องคการบริหาร
สวนตําบลหวย
ยาง 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

คณะผูบริหาร, ส.อบต.,
ขาราชการและ
พนักงานจางทุกทานมี
จิตสํานึกท่ีดี มีความรู
และเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยางท่ี  1  ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใสใหมีสวนรวมทุกภาคสวน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการจดัประชุม
ประชาคมเพ่ือจดัทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินตําบล
หวยยาง/แผนชุมชน 
 

เพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชน 

โครงการจดั
ประชุม
ประชาคมเพ่ือ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน/แผน
ชุมชน 
ทุกหมูบาน   
และหนวยงาน
อ่ืน   
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมี
สวนรวมมาก
ข้ึน 

 

เพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชน  ประชาชน
มีสวนรวมในการ
แสดงออกทาง
ความคิดท่ีเปน
อิสระและสามารถ
แกไขปญหาชุมชน
ได   

สํานัก 
งานปลัด 

 

4 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
 

เพ่ือปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อบต. 

เพ่ือปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสินของ 
อบต. 

300,000 300,000 80,000 80,000 80,000 แผนท่ีภาษีฯ
มีระบบมาก
ข้ึน 

อบต.หวยยาง 
สามารถจัดเก็บ
รายไดเพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยางท่ี  1  ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใสใหมีสวนรวมทุกภาคสวน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุน
การจัดงานรัฐพิธี 
(อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอบัวใหญ) 
 
 

 

เพ่ือใหการ
บริหารงานระหวาง  
อบต.กับอําเภอบัว
ใหญและหนวยงาน
อ่ืนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

สรางความสามัคคีและได
ทํากิจกรรมรวมกัน  
หลายหนวยงาน 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ภารกิจ
สําเรจ็ตาม
วัตถุประ 
สงค 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ระหวางสวน
ราชการตาง ๆ  
และอําเภอบัวใหญ 

สํานัก 
งานปลัด 
 

6 โครงการพัฒนา
ทองถ่ินรวมใจกําจัด
ผักตบชวา ประชามี
สวนรวม 

เพ่ือกําจัดผักตบชวา ท้ัง 12 หมูบาน 30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ผักตบชวาลด
นอยลง 

แหลงนํ้ามีความ
สะอาด 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการอบรม
กฎหมายชาวบาน 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผูนําชุมชน 

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง ผูนําหมูบานและ
ประชาชนผูสนใจ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชาวบานมี
ความรู 

ผูนําชุมชนไดรับ
การเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยางท่ี  1  ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใสใหมีสวนรวมทุกภาคสวน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
เสรมิสรางการมสีวน
รวมในระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชนตําบลหวย
ยาง 
 

เพ่ือใหการประชาชน
ผูสนใจเขาใจในระ
บอประชาธิปไตย 
อยางแทจริง 

ฝกอบรมประชาชน
ผูสนใจ จํานวน 12 
หมูบาน 

- - 100,000 100,000 100,000 ภารกิจ
สําเรจ็ตาม
วัตถุประ 
สงค 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ระหวางสวน
ราชการตาง ๆ  
และอําเภอบัวใหญ 

สํานัก 
งานปลัด 
 

9 โครงการจดัซื้อท่ีดิน
เพ่ือกอสรางศาลา
ประขาคมหมูบาน 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 

เพ่ือเปนสถานท่ี
กอสรางศาลา
ประชาคมหมูบาน 

บานเกาง้ิว - - - 300,000 - โฉนดท่ีดิน ประชาชนมีท่ี
กอสรางศาลา
ประชาคมหมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการจดัซื้อท่ีดิน
เพ่ือกอสรางศูนย
(ศส.มช.)  บานบุไทย 
หมูท่ี 9 

 

เพ่ือเปนสถานท่ี
กอสรางศูนย     
(ศส.มช.) หมูบาน 

บานบุไทย - - - 300,000 - โฉนดท่ีดิน ประชาชนมีท่ี
กอสรางศูนย(ศส.
มช.)หมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม จํานวน 10 โครงการ 839,000 889,000 889,000 1,489,000 889,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  9  ดานการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี 10  ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
             (แนวทางท่ี 2  เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในดานความมั่นคงและปลอดภัย ดวยการสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบานและอปพร.ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมรณรงค
ปองกันปราบปรามยาเสพ
ติด (เสนอโดยประชาคม 
ม.1 -12) 

เพ่ือใหเยาวชน/
ประชาชนมีความรู
และรวมปองกันการ
แพรระบาดยาเสพตดิ 

เยาวชน/
ประชาชน 
หมูท่ี 1-12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การเกิด
อาชญากรรม
และปญหายา
เสพติดเปน ๐ 

ปญหา
อาชญากรรม
นอยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

สํานัก 
งานปลัด 

๒ โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติเพ่ือ
เสรมิสรางความ
สมานฉันท 

1.สรางความปองดอง 
2.สรางความสามัคค ี
3.รักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย 

ประชาชนตําบล
หวยยาง 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนไม
นอยกวารอย
ละ ๘๐ มสีวน
รวมในการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

ประชาชานรูรัก
สามัคครีักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย 

สํานัก 
งานปลัด 

3 โครงการรวมใจพิทักษภัย
ตําบลหวยยาง 

เพ่ือปองกันและ
สอดสองความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินประชาชน
ตําบลหวยยาง 

ท้ัง 12 หมูบาน - - 50,000 50,000 50,000 ลดปญหาอา
ชยากรรมการ
ทะเลาะวิวาท 

ท้ัง12หมูบานมี
ความสงบ
ปราศจากปญหา
การเทาะเลาะ
วิวาทและปญหา
อาชญากรรมตางๆ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  9  ดานการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี 10  ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
             (แนวทางท่ี 2  เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในดานความมั่นคงและปลอดภัย ดวยการสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบานและอปพร.ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
– 12) 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
อปพร.ใหมีศักยภาพ
พัฒนาความรูสามารถ
มากข้ึน 

อปพร.ตําบล
หวยยาง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนไม
นอยกวารอย
ละ ๘๐ ไดรับ
ความชวยเหลือ 

สามารถชวยเหลือ
ผูประสบภยัให
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินอยาง
ถูกวิธี 
 

สํานัก 
งานปลัด 

5 
 
 
 

โครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในชวงเทศกาลปใหม 
และเทศกาลสงกรานต 
(เสนอโดยประชาคม ม.
1,12) 
 

1.ดําเนินการตาม
มาตรการแผนปองกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ 

ตั้งดานตรวจ / 
จุดท่ีพักรถใน
ตําบลหวยยาง 

60,000 
 

60,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จํานวนครั้ง
ท่ีตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในชวง
เทศกาลสาํคัญ ลด
การสญูเสยีชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  9  ดานการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี 10  ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
             (แนวทางท่ี 2  เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในดานความมั่นคงและปลอดภัย ดวยการสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบานและอปพร.ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการปองกันสาธารณ
ภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ตําบลหวยยาง (เสนอโดย
ประชาคม ม.1,12) 
 

เพ่ือชวยเหลือสา
ธารณภัยตางๆท่ี
เกิดข้ึน 

ตําบลหวยยาง - 
 

- 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งท่ี
เกิดสาธารณ
ภัย 

ประชาชนท่ี
ไดรับสาธารณ
ภัยตางๆไดรับ
การชวยเหลือ 

สํานัก 
งานปลัด 

7 โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 12) 

เพ่ือสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ 

อปพร.ตําบล 
หวยยาง 

20,000 
 

20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อปพร.ไมนอย
กวารอยละ 
๕๐ มีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจทํางาน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานัก 
งานปลัด 

8 โครงการอุดหนุน”ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน"อ.บัวใหญ จ.
นครราชสมีา 

เพ่ือตั้งศูนย
ปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เปนศูนยกลาง
รับเรื่องราวรอง
ทุกขของ อปท.
ท้ัง 11 แหงเพ่ือ

ชวยเหลือ
ประชาชน 

15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 การ
ประสานงาน
และทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
สะดวก
ประหยดัเวลา
ในการติดตอขอ
ความชวยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม จํานวน  8 โครงการ 345,000 345,000 590,000 590,000 590,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหวยยาง 

๑) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหวยยาง
ของ อบต. ตามภารกิจ
อํานาจหนาท่ีเพ่ือ
ประชาชน 
๒) เพ่ือสงเสริมเด็ก
และเยาวชนไดมี
ความรู ความสามารถ 
และทํางานรวมกันให
เกิดประโยชนตอ
ตนเองและผูอ่ืนได 

เด็กและเยาวชน
ในตําบลหวย
ยาง 

- - 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชนรอยละ 
๖๐ มศีักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน  

เด็กและเยาวชนมี
ความรู และ
ความสามารถ และ
สามารถทํา
ประโยชนใหกับ
สังคม 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒ โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนจดั

กิจ กรรมวันเด็กแหงชาติ

และเด็กไดแสดงออก

ในทางท่ีถูกตอง 

นักเรียนใน

เขตพ้ืนท่ี

องคการ

บริหารสวน

ตําบลหวย

ยาง 

80,000 80,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนเด็กท่ี
เขารวม
โครงการวัน
เด็กแหงชาต ิ

นักเรียนไดรวมจัด
กิจ กรรมวันเด็ก
และไดแสดงออก
ในทางท่ีถูกตอง 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการทัศนศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 2 แหง 

เพ่ือสงเสริมและปลูกฝง

การเรยีนรูนอกหองเรียน

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็กท้ัง 2 

ศูนย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็ก

สามารถ

ชวยเหลือ

ตัวเองได และ

เกิดการเรียนรู

ในดานตางๆ

เพ่ิมข้ึน 

เด็กเล็กสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได 

และเกิดการเรียนรู

ในดานตางๆ

เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

 
  

~ ๖๘ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน)  
 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ  5  
หมู 

เด็กนักเรยีน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการ

บริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
จํานวน 2 แหง   

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

รอยละของ
นักเรียนท่ีไดรับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
อยางพอเพียง 

นักเรียนไดรับ
อาหารกลางวัน
และไดรับ
สารอาหารครบ 5 
หมู 

กอง 
การศึกษาฯ 

๕ โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารเสริมนม)   

เพ่ือจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) 

เด็กนักเรยีน
ศูนยพัฒนาเด็ก
ขององคการ
บริหารสวน

ตําบลหวยยาง
ท้ัง 2 แหง และ
โรงเรียนในเขต

ท้ัง 6 แหง   
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

รอยละของ
นักเรียนท่ีไดรับ
ประทาน
อาหารเสริมนม 
อยางพอเพียง 

เด็กนักเรยีนไดรับ
อาหารเสริม(นม)
ครบทุกคน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

~ ๖๙ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ โครงการสนับสนุนคาใช
จายสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรยีน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)   
 

๑) เพ่ือสนับสนุนคาใช
จายสถานศึกษา (คา
หนังสือ 
เรียน, คาอุปกรณการ
เรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน,  
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน) 
๒) เพ่ือลดภาระ
คาใชจายใหกับ
ผูปกครอง 

เด็กนักเรยีน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการ

บริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
จํานวน 2 แหง   

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กรอยละ 

๑๐๐ ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการ

สนับสนุนดาน

การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 

อุปกรณการเรียน

เครื่องแบบ

นักเรียน และไดทํา

กิจกรรมท่ีสงเสริม

พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษา 

 

7 โครงการสนับสนุนคาใช
จายสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
ของ  ศพด. จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย 2-
5 ป 1,700บาท/คน 

ศพด. 2  แหง - 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนสื่อท่ี
จัดการเรียน
การสอน 

นักเรียนมีทักษะ
และความรูเพ่ิมข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

~ ๗๐ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง  
 

๑) เพ่ือปรับปรุงภมูิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลหวย
ยาง 
๒) เพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กนาอยู มี
สภาพแวดลอมท่ีดี  

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.

หวยยาง 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ 90 
เด็กไดรับ
บรรยากาศท่ีดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดลอมท่ีดแีละ
เสรมิสราง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา 

 

9 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
เรียนใหปลอดภัยมาก
ข้ึน 

ศพด. 2 แหง 
บานขามเตี้ย

และบานดงบัง 
 

- 
 

- 200,000 - - จํานวนครั้งท่ี
ปรับปรุงอาคาร 
ศพด. 

เด็กมสีถานท่ีปลอด 
ภัยในการเรียน 

กอง 
การศึกษา 

  

~ ๗๑ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานดาน
ชาง 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบาน 
ดานชาง) 

- - 360,000 360,000 360,000 เด็กนักเรยีน
ไดรับอาหาร 
ครบ ๕ หมู 
รอยละ 
๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมี
รางการท่ี
แข็งแรง 
เจริญเติบโต  

กอง 
การศึกษา 

๑1 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานหวย
ยาง 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบาน
หวยยาง) 

- - 264,000 264,000 264,000 เด็กนักเรยีน
ไดรับอาหาร 
ครบ ๕ หมู 
รอยละ 
๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมี
รางการท่ี
แข็งแรง 
เจริญเติบโต  

กอง 
การศึกษา 

๑2 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานขาม
เตี้ย 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบาน
ขามเตี้ย) 

- - 480,000 480,000 480,000 เด็กนักเรยีน
ไดรับอาหาร 
ครบ ๕ หมู 
รอยละ 
๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมี
รางการท่ี
แข็งแรง 
เจริญเติบโต  

กอง 
การศึกษา 

 
 
 

~ ๗๒ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานดง
บัง 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบาน 
ดงบัง) 

- - 468,000 468,000 468,000 เด็กนักเรยีน
ไดรับอาหาร 
ครบ ๕ หมู 
รอยละ 
๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมี
รางการท่ี
แข็งแรง 
เจริญเติบโต  

กอง 
การศึกษา 

๑4 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานเกา
ง้ิว 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบานเกา
ง้ิว) 

- - 240,000 240,000 240,000 เด็กนักเรยีน
ไดรับอาหาร 
ครบ ๕ หมู 
รอยละ 
๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมี
รางการท่ี
แข็งแรง 
เจริญเติบโต  

กอง 
การศึกษา 

๑5 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบาน
หนองหญาปลอง 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบาน
หนองหญา

ปลอง) 

- - 312,000 312,000 312,000 เด็กนักเรยีน
ไดรับอาหาร 
ครบ ๕ หมู 
รอยละ 
๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมี
รางการท่ี
แข็งแรง 
เจริญเติบโต  

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

 

~ ๗๓ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 อุดหนุนโครงการสงเสริม

การเรยีนรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบานดานชาง 

เพ่ือนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

มาประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน 

ใหกับครู นักเรียน 

โดยการเลีย้งไกพันธุ

ไขและการเลี้ยงปลา

ในกระชัง 

อุดหนุนโรงเรียน

บานดานชาง 

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมี

อาหารกลาง

วันท่ี

พอเพียงและ

ครบหาหมู 

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน  

ไดอยางยั่งยืน 

กอง 
การศึกษา 

17 อุดหนุนโครงการสงเสริม

การเรยีนรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและ

อาหารกลางวัน  โรงเรียน

บานหวยยาง 

เพ่ือนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

มาประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน ดวย

การปลูกมะนาวในบ

ซีเมนต 

อุดหนุนโรงเรียน

บานหวยยาง 

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมี

ความรูนําไป

ปรับใชใน

ชีวิตประจําวั

น 

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน  

ไดอยางยั่งยืน 

กอง 
การศึกษา 

 
 

~ ๗๔ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 อุดหนุนโครงการสงเสริม

การเรยีนรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและ

อาหารกลางวัน(ปลูกผัก

สวนครัว,การเลีย้งปลา)  

โรงเรียนบานขามเตี้ย 

เพ่ือนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

มาประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน 

อุดหนุนโรงเรียน

บานขามเตีย้ 

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมี

อาหารกลาง

วันท่ี

พอเพียงและ

ครบหาหมู 

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน  

ไดอยางยั่งยืน 

กอง 
การศึกษา 

19 อุดหนุนโครงการสงเสริม

การเรยีนรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(เลี้ยงปลาดุก) โรงเรียน

บานดงบัง 

เพ่ือนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

มาประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน 

อุดหนุนโรงเรียน

บานดงบัง 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนมี

อาหารกลาง

วันท่ี

พอเพียงและ

ครบหาหมู 

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน  

ไดอยางยั่งยืน 

กอง 
การศึกษา 

 
 

 
 

~ ๗๕ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี ๒  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบฯ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 อุดหนุนโครงการ

สงเสริมการเรียนรู

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(เลี้ยงปลาใน

กระชังและเลี้ยง

กบในบอซีเมนต) 

โรงเรียนบานเกาง้ิว 

เพ่ือนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน 

อุดหนุน

โรงเรียนบาน

เกาง้ิว 

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมี

อาหารกลาง

วันท่ี

พอเพียงและ

ครบหาหมู 

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน  

ไดอยางยั่งยืน 

กอง 
การศึกษา 

21 อุดหนุนโครงการ

สงเสริมการเรียนรู

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบานหนอง

หญาปลอง 

เพ่ือนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน 

ดวยการปลูกไมผล 

อุดหนุน

โรงเรียนบาน

หนองหญา

ปลอง 

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมี

ความรูใน

การปลูกไม

ผล 

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  มา

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน  

ไดอยางยั่งยืน 

กอง 
การศึกษา 

รวม จํานวน 21 โครงการ 1,980,000 2,170,000 4,784,000 4,584,000 4,584,000    

 

~ ๗๖ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ดานการพัฒนาสาธารณะสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หวยยาง  ๒  ดานการสาธารณสุข   

 4. แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (แนวทางท่ี 1 บูรณาการบริหารจัดการดิน นํ้า ปา ขยะ มลภาวะ โดยมสีวนรวมของชุมชน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยกขยะท่ี
ตนทาง (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 12) 

1. เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

2. ลดปญหามลพิษ
จากขยะ 

3. สรางจิตสาํนึกให
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรูจักวิธีคัด
แยกและกําจดัขยะท่ี
ถูกตอง 

ภายในตําบล
หวยยาง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนขยะท่ี
ลดลงรอยละ ๒ 

1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 

2. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาด
และรูจักวิธีคัดแยก
และกําจดัขยะท่ี
ถูกตอง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 77 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ดานการพัฒนาสาธารณะสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หวยยาง  ๒  ดานการสาธารณสุข   
    ๔. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แนวทางท่ี ๒ จัดสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชนสูการมีสุขภาพท่ีดี) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑ บาน
ดานชาง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๑) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๒ บาน
ดอนกระชาย  (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๒) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๔ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๓ บาน
หวยยาง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๓) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

 
 

~ 78 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ดานการพัฒนาสาธารณะสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หวยยาง  ๒  ดานการสาธารณสุข   
   ๔. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แนวทางท่ี ๒ จัดสงเสรมิสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชนสูการมีสุขภาพท่ีดี) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๔ บาน
ขามเตี้ย (จํานวน ๓ 
โครงการ)  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๔) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๖ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๕ บาน
หวยครอ (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๕) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๗ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๖ บาน
ดงบัง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๖) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ดานการพัฒนาสาธารณะสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หวยยาง  ๒  ดานการสาธารณสุข   
    ๔. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แนวทางท่ี ๒ จัดสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชนสูการมีสุขภาพท่ีดี) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๗ บาน
เกาง้ิว (จํานวน ๓ 
โครงการ)  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๗) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๘ บาน
บุไทย (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๘) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

10 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๙ บาน
หนองหญาปลอง (จํานวน 
๓ โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๙) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ดานการพัฒนาสาธารณะสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หวยยาง  ๒  ดานการสาธารณสุข   
    ๔. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แนวทางท่ี ๒ จัดสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชนสูการมีสุขภาพท่ีดี) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑๐ 
บานสระไผ (จํานวน ๓ 
โครงการ)  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 

๑๐) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๑๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑๑ 
บานดงสวาง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 

๑๑) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๑๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑๒ 
บานหนองไผงาม(จํานวน 
๓ โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบาน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 

๑๒) 

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

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

~ 81 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ดานการพัฒนาสาธารณะสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หวยยาง  ๒  ดานการสาธารณสุข   
    ๔. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แนวทางท่ี ๒ จัดสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชนสูการมีสุขภาพท่ีดี) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการรณรงค

ปองกันโรค

ไขเลือดออก 

สงเสริมสุขภาพ เดินรณรงคตาม

หมูบาน ท้ัง 12

หมูบาน 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ีไมเกิด

ไขเลือดออก 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดี ไมเกิดระบาด
ไขเลือดออก 

สํานักงาน

ปลัด 

๑5 โครงการฉีดพน

สารเคมีกําจดัยุงลาย 

เพ่ือปองกัน  กําจัด  

ทําลายแหลงเพาะ

พันธยุงลาย   

ทุกหมูบาน  และสวน

ราชการ 

โรงเรียนท้ัง  6  แหง  

วัด  และสถานท่ีเสี่ยงตอ

การเกิดโรค  ภายใน

ตําบลหวยยาง  เมื่อเกิด

การระบาดของ

ไขเลือดออก 

- - 50,000 50,000 50,000 โรค
ไขเลือดออกไม
ติดตอลุกลาม 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

สํานัก 
งานปลัด 

๑6 โครงการปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

สําหรับสํารวจและ

ฉีดวัคซีนปองกัน

และควบคมุโรค 

ทุกหมูบานจํานวน                

2  ครั้ง 

6  เดือนตอครั้ง  ตาม

ความเหมาะสมของ

ชวงเวลา 

  50,000 50,000 50,000 สุนัขไดรับ

วัคซีนครบทุก

ตัว 

 

สุนัขไมเปนโรคพิษ

สุนัขบาน 

กองสงเสริม

เกษตร 

รวม  จําวน  ๑6  โครงการ 252,500 440,000 590,000 590,000 590,000    

~ 82 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  4  ดานสวัสดิการสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     5. แผนงานสังคมสงเคราะห  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (แนวทางท่ี  3 การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูติดเช้ือเอดส) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการมาตรการในการ

ปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  (เสนอโดย

ประชาคม ม.1 - 12) 

ตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาล 

ท้ัง  12  

หมูบาน  ภายใน

ตําบลหวยยาง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ 

มีการปองกันและ

ปราบปรามการคา

มนุษย 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ ตําบลหวย

ยาง (เสนอโดยประชาคม 

ม.1 - 12) 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูสูงอายุใหผูสูงอายุ

เห็นคุณคาในตัวเอง 

ไมเปนภาระลูกหลาน 

-สงเสรมิอาชีพ

ดานตางๆใหกับ

ผูสูงอายุใหมี

อาชีพ มีรายได 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมีความสุข
พรอมกับมีรายได

ไมเปนภาระ
ลูกหลาน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตผูพิการและ

ผูดอยโอกาส ตําบลหวย

ยาง (เสนอโดยประชาคม 

ม.1 - 12) 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู

พิการและ

ผูดอยโอกาสเห็น

คุณคาในตัวเอง ไม

เปนภาระลูกหลาน 

-สงเสรมิอาชีพ

ดานตางๆใหกับ

ผูพิการและ

ผูดอยโอกาสให

มีอาชีพ มีรายได 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูพิการ
และ
ผูดอยโอกาสท่ี
เขารวม
โครงการ 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสมี

ความสุขพรอมกับ
มีรายไดไมเปน
ภาระลูกหลาน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

~ ๘๓ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  4  ดานสวัสดิการสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     5. แผนงานสังคมสงเคราะห  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (แนวทางท่ี  3 การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูติดเช้ือเอดส) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝกอาชีพ

ใหกับประชาชน 

ตําบลหวยยาง 

(เสนอโดยประชาคม 

ม.1 - 12) 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนท้ัง 12 

หมูบานใหมีรายได 

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและ

สงเสริมการีอาชีพ 

-สงเสรมิอาชีพ

ดานตางๆใหกับ

ผูประชาชนใหมี

อาชีพ มีรายได 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนผูเขารวม
โครงการมีอาชีพ

และมรีายไดจุนเจือ
ครอบครัว 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาเด็กและ

เยาวชนตั้งครรภไม

พรอม 

ใหความรู/ความ

ชวยเหลือแกเด็ก

เยาวชนท่ีมีปญหา/

กลุมเสี่ยง 

เด็กเยาวชน/

นักเรียน

นักศึกษา ตําบล

หวยยาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ 

สรางภมูิคุมกัน

เด็ก/เด็กเยาวชนมี

ความรู 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  จํานวน  ๕  โครงการ 220,000 380,000 380,000 380,000 380,000    
 
 

~ ๘๔ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บาน
ดานชาง หมูท่ี 1  

เพ่ือขยายเขตไฟฟา
ใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และรวม
คาการไฟฟาเรียกเก็บคา
สํารวจและออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากบาน
ดานชาง-นานางวีรกุล ช่ืน
นอก และหรือ จุดอ่ืนท่ีมี
ความตองการเดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ 

- 
 

- 500,000 500,000 500,000 มไีฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชน   
มีไฟฟาใชครบ
ทุกครัวเรือน
และใชใน
การเกษตร 

กองชาง 

2 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บาน
หวยยาง หมูท่ี 3  

เพ่ือขยายเขตไฟฟา
ใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และรวม
คาการไฟฟาเรียกเก็บคา
สํารวจและออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากบานนาง
นิออน แสงวันด-ีนานางนอย 
ฮมภริมย และหรือ จุดอ่ืนท่ีมี
ความตองการเดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ 

- - 500,000 500,000 500,000 มไีฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชน   
มีไฟฟาใชครบ
ทุกครัวเรือน
และใชใน
การเกษตร 

กองชาง 

 

 

~ 85 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4  

เพ่ือขยายเขตไฟฟา
ใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และ
รวมคาการไฟฟาเรียก
เก็บคาสํารวจและ
ออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากรร.
บานขามเตี้ย-นานางบัว
บาน สุขสรอย,บานแม
นวล สมพิทักษ-บานแม
ไหม จันทรคาํ และหรือ 
จุดอ่ืนท่ีมีความตองการ
เดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาคอําเภอบัว
ใหญ 

- 
 

- 
 

500,000 500,000 500,000 มไีฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชน   มี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือนและใช
ในการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 

 
 

~ 86 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บาน
หวยครอ หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และรวม
คาการไฟฟาเรียกเก็บคา
สํารวจและออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากบาน
หวยครอ-นานายผล นาชิด 
และหรือ จุดอ่ืนท่ีมีความ
ตองการเดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ 

- 
 

- 
 

500,000 500,000 500,000 มไีฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือนและใช
ในการเกษตร 

กองชาง 

5 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานดง
บัง หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และรวม
คาการไฟฟาเรียกเก็บคา
สํารวจและออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากบาน
นายสุพิน แสงวันด-ีวัดปาดง
สวาง และหรือ จุดอ่ืนท่ีมี
ความตองการเดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ 

- - 500,000 500,000 500,000 มไีฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือนและใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บาน
เกาง้ิว หมูท่ี 7 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาให
ประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุก
ครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และ
รวมคาการไฟฟาเรียกเก็บ
คาสํารวจและออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากบาน
เกาง้ิว-บานหวยครอ และ
หรือ จุดอ่ืนท่ีมีความ
ตองการเดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ 

- 
 

- 
 

500,000 500,000 500,000 มไีฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือนและใช
ในการเกษตร 

กองชาง 

7 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือท่ีอยูอาศัย 
บานบุไทย หมูท่ี 8 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาให
ประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุก
ครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และ
รวมคาการไฟฟาเรียกเก็บ
คาสํารวจและออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากบาน
นายอนุสรณ เรืองศร-ีบาน
นางทองสา ทาขุนทุด และ
หรือ จุดอ่ืนท่ีมีความ
ตองการเดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ 

- - 500,000 500,000 500,000 มไีฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟาเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
บานหนองหญาปลอง  
หมูท่ี 9 

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
ประชาชนมีไฟฟาใช
ครบทุกครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และรวมคา
การไฟฟาเรียกเก็บคาสํารวจและ
ออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากซอยบานนาง
หนูไพร พาออน ,ซอยบานนาง
เพียร นามวาทย,บานนางบัวลี 
คลังนอก และหรือ จุดอ่ืนท่ีมี
ความตองการเดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอบัวใหญ 

- 
 

- 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาใช

เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี

ไฟฟาใชครบ

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

9 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
บานหนองไผงาม  หมูท่ี 
12 

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
ประชาชนมีไฟฟาใช
ครบทุกครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และรวมคา
การไฟฟาเรียกเก็บคาสํารวจและ
ออกแบบ 
- จุดดําเนินการ จากบานนางนวล 
เปานิล-ลําหวยยาง,จากศูนย
เรียนรูฯ-นานายเทา คําทา และ
หรือ จุดอ่ืนท่ีมีความตองการ
เดือดรอน 
-  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอบัวใหญ 

- - 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบ
ทุกครัวเรือน
และใชใน
การเกษตร 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือขยายเขตไฟฟา
ใหประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุกครัวเรือน   

-  ขยายเขตไฟฟา และ
รวมคาการไฟฟาเรียกเก็บ
คาสํารวจและออกแบบ 
- จุดดําเนินการ ประปา
บานขามเตี้ย-นานายเดช 
อาจจุฬา และหรือ จุดอ่ืน
ท่ีมีความตองการ
เดือดรอน 

- 
 

- 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาใช
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุก
ครัวเรือนและใช
ในการเกษตร 

กองชาง 

11 อุดหนุนโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟาสองสวาง หมูท่ี ๑ – 
12 

เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟา 
ใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟาสองสวางใน
การสญัจรไปมา  

โดยดําเนินการดังน้ี 
ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง 
ณ  หมูท่ี ๑ – 12  จุดท่ีมี
ความเสีย่งและอันตราย 
 

- - 600,000 600,000 600,000 มีไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนตําบล
หวยยางได รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

12 โครงการติดตั้งระบบ
พลังงานไฟฟาแสงอาทิตย
(โซลารเซลล)ระบบประปา
หมูบานขามเตี้ย หมูท่ี 4 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานขามเตี้ย หมูท่ี 4 

- - 277,300 - - ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

รวมจํานวน 12  โครงการ 0.00 0.00 5,877,300 5,600,000 5,600,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ กอสรางเวทีหองประชุม
สภา อบต.หวยยาง(หลัง
ใหม) 

เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กอสรางเวทีหอง
ประชุมสภาฯ ขนาด
กวาง ๒.๕๗ เมตร ยาว 
๗.๐๐ เมตร  กอสราง
ตามแบบและปรมิาณ
งานท่ีกําหนด 

- 
 

- 30,000 - - รอยละความ
พึงพอใจของ 
ส.อบต.ท่ีเขา
รวมประชุม 

หองประชุมสภามี
ความพรอมรองรับ
การจัดกิจกรรม
ตางๆ 

กองชาง 

2 โครงการสรางรั้วรอบท่ีทํา
การ อบต.หวยยาง ดาน
ทิศตะวันออก 

เพ่ือจางเหมาสราง
รั้วรอบศาลา 

ท่ีทําการ อบต.หวยยาง - - 200,000 - - 
 

จํานวนเมตรท่ี
สรางรั้ว 

ท่ีทําการ อบต.มี
แนวเขตท่ีชัดเจน 

กองชาง 

3 โครงการเทลานคอนกรตี
หนาสํานักงานหลังใหม 
อบต.หวยยาง 
 
  

เพ่ือความเปน
ระเบียบและรองรับ
ประชาชนผูมาใช
บริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โดยทําการเทพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด หนา ๐.๑๐ 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการ
ท้ังหมดไมนอยกวา 
๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร 
กอสรางตามแบบและ
ปริมาณงานท่ีกําหนด 

- - 300,000 - - ลาน คสล.
จํานวน ๑ แหง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการรับบริการ
นํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 กอสรางฐานเสาธงท่ีทํา
การ อบต.หวยยาง 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 

กอสรางฐานเสาธง
ขนาด กวาง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๒.๕๐ 
เมตร กอสรางตาม
แบบและปริมาณ
งานท่ีกําหนด 

- - 10,000 - - 
 

เสาธง ๑ แหง เพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 

กองชาง 

5 กอสรางซุม
ประชาสมัพันธ(แบบ
ดอกเห็ด) 

เพ่ือไวติดประกาศ
ขาวสารและประกาศ
งาน อบต.หวยยาง 

กอสรางซุม
ประชาสมัพันธแบบ
ดอกเห็ด ขนาด 
กวาง ๑.๒๐ เมตร 
ยาว ๒.๔๐ เมตร 
สูง ๒.๒๐ เมตร 
กอสรางตามแบบ
และปรมิาณงานท่ี
กําหนด 

- - 20,000 - - 
 

ซุม
ประชาสมัพันธ 

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารได
ท่ัวถึง 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางปายท่ี
ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง 

เพ่ือแสดงท่ีตั้งท่ีทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
 

 - - 100,000 - - 
 

ปายท่ีทําการ แสดงถึงตําแหนง
ท่ีตั้งท่ีทําการอยาง
ชัดเจน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานดานชาง หมูท่ี 1 
(จากศาลากลางหมูบาน
หนองไผงาม-ศาลาทางเขา
หมูบาน) 

เพ่ือใหนํ้าระบาย
ไดสะดวกไม
ทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง  
0.45 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  ลึก  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
ท้ังหมดรวมไมนอยกวา 90.00 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ีกําหนด  

 

- - 165,550 - - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขังมี
การระบายนํ้า
ไดด ี

กองชาง 

8 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานดานชาง หมูท่ี 1 
(จากบานนายวิรัตน ตัว
สระเกษ-บานนางลี เกษ
นอก) 

เพ่ือใหนํ้าระบาย
ไดสะดวกไม
ทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง  
0.45 เมตร  ยาว 210.00 เมตร  ลึก  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
ท้ังหมดรวมไมนอยกวา 94.50 
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ีกําหนด  

 

- - 173,830 - - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขังมี
การระบายนํ้า
ไดด ี

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ 
บานดานชาง หมูท่ี 1 
(สายบานายทองใบ ชัย
นอก-บานนายสมพงษ  
จันทรนอก) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยดําเนินการปรับปรุงซอมแซมผวิ
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
128.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
512.00 ตารางเมตร ลงไหลทางดิน
ถมตามสภาพ รายละเอียดตามปรมิาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 

  265,520    ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

10 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลงพ้ืน
ทางถนนหินคลุก บาน
ดานชาง หมูท่ี 1 (จาก
แยกหนองไทร-
ถนนลาดยางนานาย
บุญสวน พลศรีราช) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยดําเนินการลงพ้ืนทางหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมดําเนินการ
เกลี่ยบดทับแนน หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม
นอยกวา 4,320.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - 282,930 - - ถนนหิน
คลุก 1 
เสน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

       

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลงพ้ืนทาง
ถนนหินคลุก บานดาน
ชาง หมูท่ี 1 (จากแยก
โรงเรียนบานดานชาง-ลํา
หวยใหญ) 
 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

โดยดําเนินการลงพ้ืนทางหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พรอมดําเนินการเกลีย่บดทับ
แนน หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 

- - - 282,930 - ถนนหิน
คลุก 1 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลงพ้ืนทาง
ถนนหินคลุก บานดาน
ชาง หมูท่ี 1 (จากบาน
นางประหยัดเจรญิรตัน -
ลําหวยยาง) 
 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

โดยดําเนินการลงคันดินถมทาง กวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สงูเฉลี่ย 
0.30 เมตร พรอมดําเนินการเกลีย่บดทับ
แนน หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
1,800.00 ตารางเมตร ลงพ้ืนทางหิน
คลุกกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
พรอมดําเนินการเกลี่ยบดทับแนน หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 5,000.00 ตาราง
เมตรเมตรรายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - - 500,000 400,000 ถนนหิน
คลุก 1 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

       

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางหอถังสูง
พรอมถังเก็บนํ้า ประปา
หมูบาน บานดานชาง หมู
ท่ี 1 

เพ่ือมีท่ีเก็บนํ้าไวทํา
ประปาหมูบานแทน
อันเดิมท่ีชํารุด 
 

โดยดําเนินการกอสรางหอถังสูง 15.00 
เมตร พรอมถังเก็บนํ้าชนิด 2,000 ลิตร
จํานวน 4 ถัง รายละเอียดตามปรมิาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 100,000 - - ถังประปา 
1 ถัง 

มีท่ีเก็บนํ้าทํา
ประปาและ
พอเพียง 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน บานดาน
ชาง หมูท่ี 1  

เพ่ือวางทอระบบ
ประปาหมูบาน 

โดยดําเนินการวางทอประปาหมูบาน 
ขนาด ทอPVC 2 น้ิว จากบานนายอุดร 
จัดนอก-บานนายประพันธ  อุนอก
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 
 

 - 80,000 - - มีระบบ
ประปาท่ี
สะดวก 

ประชาชนมี
ประปาใช
ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ฝายประชาอาสา บานดาน
ชาง หมูท่ี 1  
 

มีนํ้าไวใชในฤดูแลง โดยดําเนินการปรับปรุงซอมแซมฝาย
ประชาอาสา บานดานชาง รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนกําหนด 

- - - - 200,000 ฝาย
ประชา
อาสา 

มีนํ้าใชใน
การบริโภค
อยาง
พอเพียง 

กองชาง 

  

~ 96 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง บานดอนกระชาย 
หมูท่ี 2 (สายบานดอน
กระชาย-บานโนนประดู 
ต.ขุนทอง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยดําเนินการลงพ้ืนทางลูกรัง  
กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.60 เมตร พรอม
ดําเนินการเกลี่ยบดทับแนน หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 10,000.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 500,000 500,000 - ถนนหิน
คลุก 1 
เสน 

สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ดอนกระชาย หมูท่ี 2(สาย
บานดอนกระชาย-
บานเพียไซย) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ขนาดผิวจราจรกวาง 
๕.๐๐ เมตร ยาว  600.00 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
3,000 ตารางเมตร พรอมลงทาง
ดินถมตามสภาพ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 700,000 700,000 700,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนน ลงพ้ืนทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนกระชาย หมูท่ี 2(จาก
บานนายคําสันต ชาวสวน-
บานนายมอม กะพ้ีนอก) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการลงพ้ืนทางผิวจราจร  กวาง     
3.๐๐ เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา ๐.๑
0 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 231 ตารางเมตร เมตร พรอม
ลงทางดินถมตามสภาพ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - - 185,300 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานดอนกระชาย 
หมูท่ี 2 (จากบานนายวีระ
ยุทธ หวังปรุงกลาง-นาง
สมจิตร มวงปาน) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดปากกวาง  0.40 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร  ลึก  0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 400.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ีกําหน  

- - - 500,000 - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขัง
มีการระบาย
นํ้าไดด ี

กองชาง 

20 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานดอนกระชาย 
หมูท่ี 2 (จากบานนายประ
ยุทธ ประจิตรแกว-บาน
นางกาญจนา ดีหมื่นไวย) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดปากกวาง  0.40 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร  ลึก  0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 240.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ีกําหน  

- - - 300,000 - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขัง
มีการระบาย
นํ้าไดด ี

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานดอนกระชาย 
หมูท่ี 2 (จากบานนายสาย
ยนต โสรธร-หนาศาลปูตา) 

เพ่ือใหนํ้าระบาย
ไดสะดวกไมทวม
ขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดปากกวาง  0.40 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  ลึก  0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 120.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ีกําหน  

- - - 200,000 - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขังมี
การระบายนํ้า
ไดด ี

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถัง
นํ้าประปาหมูบาน บาน
หวยยาง หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าประปาใช
เพียงพอ 

โดยดําเนินการกอสรางถังแชมเปญระบบ
ประปาหมูบาน ขนาดความจุ 20.00 ลบ.
ม. สูง 20 เมตร พรอมวางทอพีวีซี ขนาด 
Dia 3 น้ิว ช้ัน 8.5 ระยะทาง 50.00 
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 
 

- - 425,850 - - มี
นํ้าประปา

ใช
พอเพียง 

ประชาชนมี
นํ้าใชพอเพียง
และสะอาด 

กองชาง 

23 โครงการเจาะบอนํ้าระบบ
ประปาหมูบาน บานหวย
ยาง หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าประปาใช
เพียงพอ 

ดําเนินการเจาะบอบาดาลระบบประปา
หมูบาน ขนาดบอ 6น้ิว ความลึก 60.00 
เมตร พรอมใสทอกันทรุดและทอสกรีน 
พีวีซี ช้ัน 8.5 Dia 6 น้ิว จํานวน 15 ทอน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

  50,000 - - มี
นํ้าประปา
ใช
พอเพียง 

ประชาชนมี
นํ้าใชพอเพียง
และสะอาด 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานหวยยาง หมูท่ี 3 
(จากบานนายแกว ลาสัน
ตุ-บานนายพรมมา ยอด
วัน) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ขนาดปากกวาง  0.45 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร  ลึก  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 270.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ีกําหน  

- - - 496,670 - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขังมี
การระบายนํ้า
ไดด ี

กองชาง 

25 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานหวยยาง หมูท่ี 3 
(จากบานนายหนูเย็น กอง
ชนะ-บานนางบัวฮอง ชุม
พล) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ขนาดปากกวาง  0.45 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร  ลึก  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 45.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด
  

- - - 82,770 - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขังมี
การระบายนํ้า
ไดด ี

กองชาง 

26 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานหวยยาง หมูท่ี 3 
(จากรานคาชุมชน-บาน
นายจันทร ชัยนอก) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ขนาดปากกวาง  0.45 เมตร  
ยาว 120.00 เมตร  ลึก  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 54.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด
  

- - - 99,330 - นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวมขังมี
การระบายนํ้า
ไดด ี

กองชาง 

~ 100 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบานหวยยาง หมูท่ี 3 
(จากบานนางยม จัน
ปญญา-บานนายกัน ทับ
สมบัติ) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

โดยทําการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ขนาดปากกวาง  0.45 เมตร  
ยาว 120.00 เมตร  ลึก  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 54.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด
  

- - - - 99,330 นํ้าไมทวม
ขัง 

นํ้าไมทวม
ขังมีการ
ระบายนํ้า
ไดด ี

กองชาง 

28 โครงการขยายถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หวยยาง หมูท่ี 3(สาย
ศาลากลางบาน-บานนาง
นาง ปกกาสิเนย) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการขยายถนน ขนาดยาว  
180.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 
 

- - - 500,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

29 โครงการขยายถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หวยยาง หมูท่ี 3(สาย
ศาลากลางบาน-บานนาย
เฉลียว อันพิมพ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการขยายถนน ขนาดยาว  
200.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 
 

- - - 500,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 
 

~ 101 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หวยยาง หมูท่ี 3(หนองหัว
โสก-รานคาชุมชน) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว  90.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็กไมนอยกวา 
450 ตารางเมตร พรอมลงทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 
 

- - - 300,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หวยยาง หมูท่ี 3(ศาลา
กลางบาน-ถนนลาดยาง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว  80.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็กไมนอยกวา 
400 ตารางเมตร พรอมลงทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 
 

- - - 300,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

~ 102 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 โครงการขุดลอกลําหวย
ยาง บานหวยยาง หมูท่ี 3 

เพ่ือใหมีนํ้าใชตลอด
ท้ังป 

ขุดลอกลําหวยยาง บริเวณฝายนํ้า
ลน-นานายบรรจงศักดิ์ ภูมะณี และ
หลังวัดหวยยางสวนนางสมพร ทับ
อาสา-สวนนายทองดี  จันปญญา 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 
 

- - - - 500,000 ประชาชนมี
นํ้าใชตลอด

ป 

ประชาชน
มีนํ้าใชใน

การ
อุปโภค
และ

การเกษตร 

กองชาง 

33 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศาลากลางหมูบาน บาน
หวยยาง หมูท่ี 3 

เพ่ือใหศาลาระชาคม
หมูบานใชงานไดดี
เพ่ือรองรับการ
ประชุมประจําเดือน
ของหมูบาน 

โดยดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
ศาลากลางหมูบาน ขนาดกวาง 
7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรอืมี
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 63.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- - - - 261,480 ศาลา
ประชาคม 

ประชาชน
มีท่ีประชุม
ประจําเดือ
นและท่ีจัด
กิจกรรม
ในหมูบาน 

กองชาง 

 
 
 
 
 

~ 103 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการขยายทอเมน
ระบบประปาหมูบาน 
บานขามเตี้ย หมูท่ี 4 
(จากบานนางบุญมี ถม
กลาง-บานนางบัวบาน 
สุขสรอย) 

เพ่ือใหระบบประปา
มีความสะดวกใน
การใชงาน 
ประชาชนใช
นํ้าประปาไดท่ัวถึง 

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบประปา 
พีวีซี.ขนาด Dia 2 น้ิว ระยะทาง 
400.00 เมตร พรอมฝงกลบทอ และ
ติดตั้งประตูปด-เปด จํานวน 4 จดุ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - 70,700 - - ใช
นํ้าประปา
ไดท่ัวถึง 

ประชาชน
ไดใช

นํ้าประปา
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

35 โครงการขยายทอเมน
ระบบประปาหมูบาน 
บานหวยครอ หมูท่ี 5  

เพ่ือใหระบบประปา
มีความสะดวกใน
การใชงาน 
ประชาชนใช
นํ้าประปาไดท่ัวถึง 

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบประปา 
พีวีซี.ขนาด Dia 4 น้ิว ระยะทาง 
600.00 เมตร พรอมฝงกลบทอ และ
ติดตั้งประตูปด-เปด จํานวน 3 จดุ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - 252,460 - - ใช
นํ้าประปา
ไดท่ัวถึง 

ประชาชน
ไดใช

นํ้าประปา
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางโดม
กลางหมูบาน บาน
หวยครอ หมูท่ี 5 

เพ่ือรองรับการจดั
กิจกรรมตางๆใน
หมูบาน 
 

ดําเนินการกอสรางโดมกลางหมูบาน
ขนาด กวาง 6.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช
สอยรวมไมนอยกวา 90.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - 326,850 - - โดม 1 
หลัง 

ประชาชน
มีท่ีจัด

กิจกรรม
ตางๆใน
หมูบาน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสายหมูบาน บาน
หวยครอ หมูท่ี 5  

เพ่ือประชาชน
สามารถรับทราบ
ขอมูลขาวสารท่ี
ชัดเจน ถูกตอง 

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียง
ตามสายภายในหมูบาน  
 

- - - 200,000 - ระบบ
เสียงตาม
สาย 

ประชาชน
ไดรับ

ขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

38 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนน ลงพ้ืนทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดงบัง หมูท่ี 6 (สายหนา
วัดบานดงบัง 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการลงผิวจราจร
คอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กวาง 10.๐๐ เมตร 
ยาว  110.00 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 1,100.00 ตารางเมตร 
พรอมลงทางดินถมตามสภาพ 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - 745,300 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการวางทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดงบัง หมูท่ี 6 (บานนาง
อุทิศ-บานนายสุพิน แสง
วันดี) 

เพ่ือใหการ
ระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม
ทวมขัง 

โดยวางทอระบายนํ้า คสล. ช้ัน 3 
ขนาด ศก.0.60 เมตร รวมระยะทาง 
210.00 เมตร พรอมบพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จํานวน 22 บอ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

- - 330,410 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

40 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนน ลงพ้ืนทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดงบัง หมูท่ี 6 (จุดท่ี 1
สายหนารพ.สต.-บานนาย
สุพิน แสงวันดี และจุดท่ี 
2 สายบานนายเทียง ปริ
วันตัง-บานนายดาว ผาง
เวทย) 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

โดยทําการลงผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก  จุดท่ี 1ลงผิวจราจร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนา ๐.๑5 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 1,750.00 
ตารางเมตร พรอมลงทางดินถมตาม
สภาพ จุดท่ี2 ลงผิวจราจร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
หนา ๐.๑5 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 850.00 
ตารางเมตร พรอมลงทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - 700,000 500,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน 2 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการขุดรองระบาย
นํ้า บานดงบัง หมูท่ี 6 
(หลัง รพ.สต.บานดง
บัง) 

เพ่ือใหนํ้าระบาย
สะดวก ไมทวมขัง 

ขุดรองนํ้า ขนาดปากกวาง 2.00 
เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.50 เมตร พรอมเกรดเกลีย่ตกแตง 
บดทับคันคูรองนํ้า มีปรมิาณดินขุดไม
นอยกวา 360.00 ลูกบาศกเมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - 8,380 - - รอง
ระบายนํ้า 

นํ้าระบาย
ไดดไีม
ทวมขัง 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน
ดินบานดงบัง หมูท่ี 6(
บานแมออนจันทร ผาง
เวทย-นานายวิเชียร 
จอมสวรรค) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการลงดินถมคันทาง กวาง 
6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร พรอมดําเนินการ
เกรดเกลี่ย บดทับแนน หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 
1,200.00 ตารางเมตร พรอมลงทอ
ระบายนํ้า คสล.ช้ัน 3 ขนาด ศก.
0.40 เมตร จํานวน 2 จุด รวม 
16.00 ทอน รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 

   175,420  ถนนดิน 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายหมูบาน 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 

เพ่ือประชาชน
สามารถรับทราบ
ขอมูลขาวสารท่ี
ชัดเจน ถูกตอง 

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน พรอมหอกระจายขาว 
จํานวน 3. หอ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 326,850 - - ระบบ
เสียงตาม
สาย 

ประชาชน
ไดรับ

ขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก บานเกาง้ิว หมูท่ี 
7 (แยกบานกะพ้ี –ทาง
รถไฟ) 
 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 2.00 
เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 940.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - 666,300 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
(สายหนาวัดบานเกาง้ิว) 
 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 1,175.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - 824,110 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

46 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
(สายหมูบาน-ทางแยก
ไปบานกะพ้ี 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 880.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

   456,680 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ บานบุไทย 
หมูท่ี 8 (สายหนาบาน
นายกําพล สุวิชัย) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 120.00 ตาราง ลงไหล
ทางดินถมตามสภาพ รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 67,770 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

48 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ บานบุไทย 
หมูท่ี 8 (สายหนาบาน
นางทองใบ จําปาเล็ก) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 172.00 ตารางเมตร ลง
ทอ คศล.ขนาด ศก.0.30 เมตร 
จํานวน 9 ทอนพรอมบพัก ขนาด 
0.50x0.70 เมตร จํานวน 1 บอ
และลงไหลทางดินถมตามสภาพ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 
 

- - 80,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

49 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. บานบุ
ไทย หมูท่ี 8 

เพ่ือจัดระบบ
ระบายนํ้า
ภายในหมูบาน  
มีความ
สะดวกสบาย
มากข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า ดังน้ี 

-ซอยบานนายประเสริฐ  สาอุตม 
-ซอยบานนายอุดม งามพลทอง-บานนาง
อุบล ปลูกฝง 
-หนาบานนายนิมิต-นางลุน มาธิปไข 

-หนาบานนายเปาะ จําปานิล 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 
 

- - - 500,000 500,000 มีระบบ
ระบายนํ้า
ท่ีสะดวก 

มีระบบ
กําจัดนํ้า
เสีย  และ
สามารถ
ระบายนํ้า
ไดสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

50 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนหินคลุก
บานบุไทย หมูท่ี 8 

เพ่ือให
ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก ดังน้ี 

-สายจากคลองนํ้าชี-ไปนานายอุดม งามพล
ทอง ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  
1,500  เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  เมตร 
จากบานนายอนุศร-ไปนานางศศิวิมล  
ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  300  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - - 500,000 500,000 ถนน
สัญจรไป-
มาสะดวก 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

51 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยสาธารณสุขมลูฐาน 
(ศส.มช.)  บานบุไทย หมู
ท่ี  8   

เพ่ือใชประกอบ
กิจกรรมตาง  ๆ   
ของ  อสม.  และ
ประชาชนหมู  8 

กอสรางอาคารศูนยสาธารณสุขมลูฐาน  
(ศส.มช.)  หมูท่ี  8  บานบุไท  
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

- - - - 500,000 มีการ
จัดตั้งศูนย 

ประกอบ
กิจกรรมตาง  
ๆ  ของ    
อสม.  และ
ประชาชนหมู  
8  และ
เขาถึงตรวจ
สุขภาพ
สะดวก  
รวดเร็ว 

กองชาง 

52 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงศูนยขอมลู
หมูบานเปนศูนยการ
เรียนรูและเปนแหลง
สถาบันการเงินของ
ชุมชน บานบุไทย  หมู
ท่ี 8 

เพ่ือจัดระบบ
ขอมูลหมูบาน
และระบบ
ขอมูลของศูนย  
ภายในหมู  8  
บานบุไท 

ปรับปรุงศูนยขอมลูหมูบานเปน
ศูนยการเรียนรูและเปนแหลง
สถาบันการเงินของชุมชน  โดย
จัดหาหรือซื้อ  หรือปรับปรุงอาคาร
ศูนยขอมูลหมูบานเปนศูนยการ
เรียนรู รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - - - 500,000 มีการ
พัฒนา
และ
ปรับปรุง
ศูนย 

เปนศูนย
เรียนรูชุมชน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ บานหนอง
หญาปลอง หมูท่ี 9 
(สายบานนายสถาพร 
โคตะลี) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 880.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - 456,680 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

54 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน บาน
หนองหญาปลอง หมูท่ี 
9 

เพ่ือใหระบบ
ประปามคีวาม
สะดวกในการใช
งาน ประชาชนใช
นํ้าประปาไดท่ัวถึง 

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบ
ประปา พีวีซี.ขนาด Dia 4 น้ิว 
ระยะทาง 3,500.00 เมตร พรอมฝง
กลบทอ และตดิตั้งประตูปด-เปด 
จํานวน 35 จดุ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 500,000 500,000 500,000 ใช
นํ้าประปา
ไดท่ัวถึง 

ประชาชน
ไดใช

นํ้าประปา
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

55 โครงการวางทอสงนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กเขา
สระหนองหญาปลอง 
บานหนองหญาปลอง 
หมูท่ี 9(คลองชี-สระ
หนองหญาปลอง) 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพียงพอ 

ดําเนินการ วางทอสงนํ้าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ช้ัน 3 ขนาด ศก. 0.60 
เมตร รวมระยะทาง 350.00 เมตร 
พรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จํานวน 8 บอ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - - 475,760 - มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชน
มีนํ้าใช
ตลอดป 

กองชาง 

56 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บานหนอง
หญาปลอง หมูท่ี 9 
(สายหนองหญาปลอง-
สระไผ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,770.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 13,850.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 500,000 500,000 500,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

57 โครงการ วางทอสงนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมบอพักคอนกรีต
เสรมิเหลก็ บานสระไผ 
หมูท่ี 10 (ตอจาก
คลองไสไกนานางมานิต 
มานอก-นานางดอกไม 
อุทัยอม) 
 

เพ่ือระบายนํ้าไมให
ทวมขัง 

ดําเนินการวางทอระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ช้ัน 3 ขนาด ศก. 0.30 
เมตร รวมระยะทาง 350.00 เมตร 
พรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก
จํานวน 8 บอ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 225,110 - - ทอสงนํ้า นํ้าไมทวม
ขัง 

กองชาง 

58 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนดิน บาน
สระไผ หมูท่ี 10 (นา
นายเคน จ้ํานอก-นา
นางสังวาล พิเศษ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยลงดินถมคันทาง กวาง 3.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร สูงเฉลีย่ 
0.50 เมตร พรอมดําเนินการเกรด
เกลี่ย บดทับแนน หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 
1,050.00 ตารางเมตร พรอมลงทอ
ระบายนํ้า คสล.ช้ัน ขนาด ศก.0.40 
เมตร จาํนวน 2 จุด รวม 10.00 
ทอน รายละเอียดตามปรมิาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - 90,320 - - ถนน 
จํานวน ๑ 

เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ บานสระไผ 
หมูท่ี 10 (บานสระไผ-
บานขามเตี้ย) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 1,130.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - 300,000 300,000 - ถนน 
จํานวน ๑ 

เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง บานสระไผ หมูท่ี 
10 (หนองสระไผ-โคก
ปาชา) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยลงลูกรังถนน กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พรอมดําเนินการเกรดเกลี่ยบด
ทับแนน หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการรวมไม
นอยกวา 1,750.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานตาม
กําหนด 
 

- - 242,470 - - ถนน 
จํานวน ๑ 

เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

61 โครงการกอสรางฝาย
นํ้าลน แบบ มข.2527 
บานสระไผ หมูท่ี 10 

เพ่ือกักเก็บนํ้าใชใน
การทําการเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลนแบบ มข.2527 
ขนาดกวาง 1.50 ม.ผนังสูง 1.50 
เมตร กวางประมาณ 12.-16 เมตร 
3 จุด ดังน้ี 

-บริเวณนานายนพรัตน 
-บริเวณโสกผีตาย 

-บริเวณนานายประสาน จอดนอก 
รายละเอียดตามปริมาณงานตาม
กําหนด 

- - - 500,000 500,000 ฝายนํ้าลน 
1 แหง 

มีนํ้าใชทํา
การเกษตร
ตลอดป 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางคลอง
ไสไก บานสระไผ หมูท่ี 
10 

เพ่ือเปนทางนํ้า
และเก็บนํ้าไวสูบ
เขาท่ีนาทํา
การเกษตร 

กอสรางคลองไสไก ขนาดกวาง 
2.00-3.00 เมตร  บริเวณ นานาย
ประสาน จอดนอก,นานายเคน จ้ํา
นอก,นานางดอกไม อุทัยสา,หนอง
ขาม-นานายบุญมี มาตรวังแสง 
รายละเอียดตามปริมาณงานตาม
กําหนด 
 

- - - 500,000 500,000 มีนํ้าใช
ตลอดป 

มีนํ้าใชทํา
การเกษตร
ตลอดป 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

63 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร/
เพ่ืออุปโภค บริโภค หมู
ท่ี 10 บานสระไผ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอตอ
การอุปโภค/เพ่ือ
การเกษตร 
 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาดรายละเอียด
ตามปรมิาณงานตามกําหนด 
 

- - - 100,000 100,000 มีนํ้าใช
ตลอดป 

มีนํ้าใชทํา
การเกษตร
ตลอดป 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดงสวาง หมูท่ี 11 

(คสล.กลางบาน-บาน
นายละมุด วงษชาลี) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 231.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

 

- - 139,900 - - ถนน 
จํานวน ๑ 

เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

65 โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก บานดงสวาง หมู
ท่ี 11(วัดบานดงบัง-
บานนางอมร ชนะดี) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการผิวจราจรกวาง 2.00 
เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 1,040.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

 

- - 500,000 300,000 - ถนน 
จํานวน ๑ 

เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

66 โครงการกอสราง
กอสรางถนนหินคลุก
บานดงสวาง หมูท่ี 11 

(อางตลุกหิน-นานายธน
ศักดิ์ หาญชัย) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการลงพ้ืนทางหินคลุก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 858.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอม
ดําเนินการเกรดบดทับแนน หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา 
4,290.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 

 

- - - 500,000 250,000 ถนน 
จํานวน ๑ 

เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

67 โครงการกอสราง
กอสรางถนนหินคลุก
บานดงสวาง หมูท่ี 11 

(โคงตนตาล-ฝายหนอง
นํ้ากิน) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการลงพ้ืนทางหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอม
ดําเนินการเกรดเกลีย่ บดทับแนน 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา 
1,400.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 

 

- - 154,280 - - ถนน 
จํานวน ๑ 

เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

68 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหลก็ บานหนอง
ไผงาม หมูท่ี 12 (บาน
นางประเทือง ตรีทศ-
บานนางสมพงษ จิตร
นอก) 
 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

ดําเนินการ ขนาดปากกวาง  0.45 
เมตร  ยาว 324.00 เมตร  ลกึ  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
ท้ังหมดรวมไมนอยกวา 72.90 
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 

 

- - 268,200 - - มีทาง
ระบายนํ้า 

นํ้าไมทวม
ขัง มีทาง
ระบายนํ้า
ท่ีสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

69 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บานหนองไผงาม 
หมูท่ี 12 (จากบานนาย
สุบิน จันทะนาม-บาน
นางบัวสี ก่ีพิมาย) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

ดําเนินการ ขนาดปากกวาง  0.45 
เมตร  ยาว 460.00 เมตร  ลกึ  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
ท้ังหมดรวมไมนอยกวา 207.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 

- - 134,100 - - มีทาง
ระบายนํ้า 

นํ้าไมทวม
ขัง มีทาง
ระบายนํ้า
ท่ีสะดวก 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บานหนองไผงาม 
หมูท่ี 12 (บานนาย
ไพรวรรณ สุวรรณโคตร-
บานนายสมนึก 
คชรินทร) 

เพ่ือใหนํ้าระบายได
สะดวกไมทวมขัง 

ดําเนินการ ขนาดปากกวาง  0.45 
เมตร  ยาว 388.00 เมตร  ลกึ  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
ท้ังหมดรวมไมนอยกวา 174.60 
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 

 

- - - 321,170 - มีทาง
ระบายนํ้า 

นํ้าไมทวม
ขัง มีทาง
ระบายนํ้า
ท่ีสะดวก 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางประปา
ผิวดิน บานหนองไผงาม 
หมูท่ี 12 

 

เพ่ือเก็บนํ้าประปา
หมูบาน 

กอสรางประปาแบบกรมทรัพยากรนํ้า 
ถังกรองนํ้า   และ  ถังนํ้าใส   30  ลบ.ม.  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - - - 500,000 มีแทงนํ้า
ไวใช 

ประชาชน
มีนํ้าใช
เพียงพอ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

72 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4 (สายรอบ
หมูบานจากบานนาง
สมัย จันทรคํา-บาน
นายทองพูน ศรีกอง
แกว)  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิ
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
1,000.00 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหลก็
ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร 
พรอมลงทางดินถมตามสภาพ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

- - - 500,000 500,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

73 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4 (ซอยบาน
นางบุญเพ็ง โพยนอก-
บานนางทองมวน จ้ํา
นอก)  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิ
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
500.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็กไม
นอยกวา 2,500 ตารางเมตร 
พรอมลงทางดินถมตามสภาพ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

- - - 500,000 500,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

74 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ บานดง
สวาง หมูท่ี 11 (ซอยท่ี
ชํารุดเสยีหาย) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ตามซอยท่ีชํารดุ
เสียหาย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด 

- - - 500,000 500,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 

75 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสระไผ-บานบุไทย
(สวนท่ีเหลือ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 1,100 ตาราง
เมตร พรอมลงทางดินถม
ตามสภาพ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - - 500,000 500,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

76 โครงการกอสรางโรง
เก็บปุยและอุปกรณ
ทางการเกษตร บาน
ขามเตี้ย หมูท่ี 4  

เพ่ือใชเก็บปุย
และอุปกรณ
ทางการเกษตร
ของหมูบานขาม
เตี้ย 

กอสรางโรงเก็บปุยและ
อุปกรณทางการเกษตร 
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 
 

- - - - 480,000 โรงเก็บปุย 
1 โรง 

ประชาชนมีท่ีเก็บ
ปุยและอุปกรณ
ทางการเกษตร 

กองชาง 

77 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยม(บล็อกคอน
เวิรส) บานขามเตี้ย หมู
ท่ี 4 (ลําหวยโสกผตีาย) 

เพ่ือเปนทางขาง
ในการสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กอสรางทอเหลีย่ม คสล. 
ขนาด 1.80x1.80 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 2 
ชอง 2 จุด บริเวณนานางคํา
มี พันธโคตร และนานางทอง
บอ แกวสถิต รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - - - 700,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

78 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง 
บานขามเตี้ย หมูท่ี 4 
(สายหนองหัวโสกแยก
สระไผ-หนองหญา
ปลอง)  

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการลงพ้ืนทางลูกรัง 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร สูงเฉลีย่ 0.40 
เมตร พรอมดําเนินการเกรด
เกลี่ย บดทับแนน หรือมพ้ืีนท่ี
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 
3,200.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - - 300,000 300,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 

79 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง 
บานขามเตี้ย หมูท่ี 4 
(สายบานนายทอง
เลื่อน-ลําหวยยาง)  

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการลงพ้ืนทางลูกรัง 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร พรอมดําเนินการ
เกรดเกลี่ย บดทับแนน หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา 
4,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - - 300,000 300,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

80 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนหินคลุก
บานหนองไผงาม หมูท่ี 
12 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหิน
คลุกบานหนองไผงาม 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - - 300,000 300,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 

81 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนดิน 
ภายในเขตตําบลหวย
ยาง  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ถนนเช่ือมตอหมูบาน ท้ัง 12 
หมูบาน 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 

82 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตตําบลหวย
ยาง  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ถนนเช่ือมตอหมูบาน ท้ัง 12 
หมูบาน 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 

83 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในเขตตําบลหวย
ยาง  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ถนนเช่ือมตอหมูบาน ท้ัง 12 
หมูบาน 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได

สะดวก 

กองชาง 

รวม จํานวน 83 โครงการ 0.00 0.00 17,133,870 20,676,030 16,820,810    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7  ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  3  ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     8.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (แนวทางท่ี 3  สงเสริมคณุคาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการประเพณีรดนํ้า
ดําหัวผูสูงอาย ุ(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 12) 

เพ่ืออนุลักษณ
ประเพณีไทยใหคง
อยูสืบไป 

ผูสูงอายุตาํบล 
หวยยาง 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประเพณีไทยยังคง
อยูสืบไป  

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการประเพณีบุญ
ทอดเทียนโฮม (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 12) 

1. เพ่ือสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณ ี 
2. สรางความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมูบานในเขต

พ้ืนท่ี 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

๓ โครงการงานประเพณีบัว
ไหม-บัวใหญ  (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - ม.12) 
 
 

 

1. เพ่ือสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ใหคงอยูสืบไป 
2. สรางความ
สามัคคีใหเกิดข้ึนกับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 

ประชาชนทุก

หมูบานในเขต

พ้ืนท่ี และ

บุคลากรของ 

อบต. รวมกับ

หนวยงาน

ราชการอ่ืน 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ประชาชน และ

บุคลากร อบต. 

ท่ีเขารวม

โครงการ 

ประชาชน และ

บุคลากรของ อบต. 

มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7  ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  3  ดานการศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     8.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (แนวทางท่ี 3  สงเสริมคณุคาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ฉลองชัยชนะทาวสุระนารี
(งานบัวไหม-บัวใหญ)  

ประชาชนไดรําลึกใน
พระกรณุาธิคณุ 

อุดหนุน 
อําเภอ 
บัวใหญ 

40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

ประชาชน
สํานึกในพระ
กรุณาธิคณุ 
 

ประชาชนมีสวนใน
การรําลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7   ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกฬีา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  7  ดานการกีฬาและนันทนาการ 
     8.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ (แนวทางท่ี 2 สงเสริมการแขงขันกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาประชาชนตานยา
เสพติด (เสนอโดย  ม.1 
-12) 

1. เพ่ือสงเสริมการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
2. มีความรูรัก
สามัคคีในหมูคณะ 
 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีตําบล  
หวยยาง 

120,000 
 

120,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

จํานวนผูท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและ
สามัคคีกันรูแพรู
ชนะ รูอภัย 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธระดับ
อําเภอ  

เพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ
ระหวางตําบลใหเกิด
ความสามัคค ี

ผูนําหมูบาน
ผูบริหารสมาชิก 
อบต.พนักงาน
ลูกจางและ
ประชาชนตําบล
หวยยางและ
ตําบลใกลเคียง 

50,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูท่ีเขา
รวมโครงการ 

สรางความสามัคคี
ระหวางทองถ่ินใน
เขต อ.บัวใหญ 

กอง 
การศึกษา 

รวม  จํานวน  6  โครงการ 510,000 490,000 520,000 520,000 520,000    
 
 

~ 129 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ดานการพัฒนาเกษตร 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  5  ดานพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  2  สงเสรมิOTOP ในดานวัตถกรรม เชนการพัฒนาคุณภาพดานการผลิต ยกระดับสินคาสงออก ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งกลุม 

OTOP  12 หมูบาน 

เพ่ือสรางอาชีพ   

สรางรายไดใหกับ

ประชาชน 

ทุกหมูบาน 

 

 

- - 60,000 60,000 60,000 รายไดของ

ประชาชน 

 

ประชาชนมีงานทํา  

มีรายได 

กอง

สงเสริม

การเกษตร 

2 โครงการฝกอาชีพ ใหกับ

ประชาชน ท้ัง 12 

หมูบาน 

เพ่ือฝกอาชีพใหกับผู

วางงานและผูมรีายได

นอยตองการอาชีพ

เสรมิ 

ฝกอาชีพตางๆ

ใหกับประชาชน

ในตําบลหวย

ยาง ท้ัง 12 

หมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รายไดของ

ประชาชน 

 

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิ สรางงาน 

เพ่ิมรายได 

กอง

สงเสริม

การเกษตร 

3 โครงการจดัตั้งกองทุนปุย

ลดตนทุนการผลิต 

อุดหนุนเงินทุนเพ่ือ

จัดตั้งกองทุนปุย 

ชวยเหลือสมาชิก

กองทุนเพ่ือลดตนทุน

การผลิตในการผลติ 

จัดตั้ง 

12 หมูบาน - - - - 50,000 ลดตนทุนการ

ผลิต 

ลดตนทุนการผลิต

สมาชิกซื้อปุยไดใน

ราคาถูก 

กอง

สงเสริม

การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ดานการพัฒนาเกษตร 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  5  ดานพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  2  สงเสรมิOTOP ในดานวัตถกรรม เชนการพัฒนาคุณภาพดานการผลิต ยกระดับสินคาสงออก ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง ตาม

แนวพระราชดําริ รัชกาล

ท่ี 9  

เพ่ือใหประชาชนรูจัก

ใชชีวิตอยางพอเพียง 

12 หมูบาน - - 60,000 60,000 60,000 รายไดของ
ประชาชน 

 

ประชาชนรูจักใช

ชีวิตอยางพอเพียง

มีรายได 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

5 โครงการพัฒนาขาวปลูก

พันธุดี   

เพ่ือจัดซื้อขาวปลูก

พันธดีใหแกเกษตรกร

ท้ัง 12 หมูบาน 

จัดซื้อขาวปลูก

พันธดี ขาวหอม

มะลิ 105  

ใหกับเกษตรกร  

ท้ัง 12 หมูบาน 

- - 200,000 200,000 200,000 รายไดของ
ประชาชน 

 

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิ สรางงาน 

เพ่ิมรายได 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ดานการพัฒนาเกษตร 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี 6  เกษตรอินทรีย 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  2  สงเสรมิความเขมแข็งชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการรณรงคสงเสริม

การไถกลบตอซังขาว   

อบรมใหความรูเกษตร

ใหไดรับความรูจาก

ประโยชนการไถกลบ

ตอซังขาว 

เกษตรกร 12 

หมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เกษตรกรหัน
มาให
ความสําคญักับ
การทําเกษตร
อินทรีย 

เกษตรกรหันมาให
ความสําคญักับการ
ทําเกษตรอินทรีย 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

7 โครงการสงเสริมวาน
เมลด็พันธพืชทําปุยพืชสด 

อบรมใหความรูการใช
ปุยพืชสดจากเมลด็พืช
ท่ีสามารถนํามาเปน
ปุยพืชสดไดเปน
โครงการตอยอดจาก
โครงการไถกลบตอซัง
ขาว 

เกษตรกร 12 

หมูบาน 

- - 60,000 60,000 60,000 เกษตรกรหัน
มาให
ความสําคญักับ
การทําเกษตร
อินทรีย 

เกษตรกรหันมาให
ความสําคญักับการ
ทําเกษตรอินทรีย 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

8 โครงการถายทอดความรู

เก่ียวกับระบบ

เกษตรกรรมตามโครงการ

เกษตรแปลงใหญ 

เพ่ือใหเกษตรกรเขามา

มีสวนรวมถายทอด

ความรูทางเกษตร

ใหแกประชาชนตําบล

หวยยาง 

ประชาชน 12 

หมูบาน 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ศักยภาพมี
ทักษะความรู 

มีศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการ

เกษตร 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

 

~ ๑๓๒ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ดานการพัฒนาเกษตร 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี 6  เกษตรอินทรีย 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  2  สงเสรมิความเขมแข็งชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริมการใช

ปุยนํ้าชีวภาพเกษตร

อินทรีย 

ลดรายจายจากการซื้อ

ปุยเคมีท่ีมรีาคาแพง 

ทุกหมูบาน - - 60,000 60,000 60,000 เกษตรกรหัน
มาให
ความสําคญักับ
การทําเกษตร
อินทรีย 

เกษตรกรหันมาให
ความสําคญักับการ
ทําเกษตรอินทรีย 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ ๑๓๓ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

      ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  10  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  8  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  1  บูรณาการบริหารจัดการดนิ นํ้า ปา ขยะ มลภาวะโดยมสีวนรวมของชุมชน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปลูกหญาแฝก
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
- 12) 

เพ่ือปองกันการ
พังทลายของหนาดิน 

เขตตําบลหวย
ยาง 

10,000 
 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดี
ข้ึนรอยละ ๒  

ไมมีการพังทลาย
ของหนาดิน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

11 โครงการปลูกปาเฉลิม 

พระเกียรต ิ(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 12) 

เพ่ือใหคนรูจัก
ประโยชนของปาและ
มีสวนรวมการอนุรักษ
ปาภาวะโลกรอน 

พ้ืนท่ีสาธารณ 

ประโยชน 
ในเขตตาํบล 

หวยยาง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดี
ข้ึนรอยละ ๒  

ปาธรรมชาตคิืนมา 
และมีปริมาณพ้ืนท่ี
ปาสาธารณะเพ่ิม
มากข้ึน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

12 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
หนองหัวโสก หมูท่ี 3 
บานหวยยาง (เสนอโดย
ประชาคม ม.3) 

เพ่ือเปนท่ีพักผอน
หยอน เปน
สวนสาธารณะ  
ท่ีสวยงาม ใหกับ
ประชาชน 

หนองหัวโสก 

หมูท่ี 3  
บานหวยยาง 

- 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อบต. มีสถานท่ี
พักผอนหยอน
ใจเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ ๑  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน
และมี
สวนสาธารณะท่ี
สวยงาม เรยีบรอย 
เปนแหลง
ทองเท่ียวพักผอน
หยอนใจ 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 

~ ๑๓๔ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

      ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  10  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  8  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  1  บูรณาการบริหารจัดการดนิ นํ้า ปา ขยะ มลภาวะโดยมสีวนรวมของชุมชน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
หนองไทร หมูท่ี 1 บาน
ดานชาง (เสนอโดย
ประชาคม ม.1) 

เพ่ือเปนท่ีพักผอน
หยอน เปน
สวนสาธารณะ  
ท่ีสวยงาม ใหกับ
ประชาชน 

หนองไทร 

หมูท่ี 1  
บานดานชาง 

- 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อบต. มีสถานท่ี
พักผอนหยอน
ใจเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ ๑  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน
และมี
สวนสาธารณะท่ี
สวยงาม เรยีบรอย 
เปนแหลง
ทองเท่ียวพักผอน
หยอนใจ 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

14 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
หนองสระไผ หมูท่ี 10 
บานสระไผ (เสนอโดย
ประชาคม ม.10) 

เพ่ือเปนท่ีพักผอน
หยอน เปน
สวนสาธารณะ  
ท่ีสวยงาม ใหกับ
ประชาชน 

หนองสระไผ 
หมูท่ี 10  

บานสระไผ 

- 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อบต. มีสถานท่ี
พักผอนหยอน
ใจเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ ๑  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน
และมี
สวนสาธารณะท่ี
สวยงาม เรยีบรอย 
เปนแหลง
ทองเท่ียวพักผอน
หยอนใจ 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 

~ ๑๓๕ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

      ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  10  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  8  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  1  บูรณาการบริหารจัดการดนิ นํ้า ปา ขยะ มลภาวะโดยมสีวนรวมของชุมชน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
สระใหญ หมูท่ี 8 บานบุ
ไทย (เสนอโดยประชาคม 
ม.8) 

เพ่ือเปนท่ีพักผอน
หยอน เปน
สวนสาธารณะ  
ท่ีสวยงาม ใหกับ
ประชาชน 

สระใหญ 
หมูท่ี 8  

บานบุไทย 

- 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อบต. มีสถานท่ี
พักผอนหยอน
ใจเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ ๑  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน
และมี
สวนสาธารณะท่ี
สวยงาม เรยีบรอย 
เปนแหลง
ทองเท่ียวพักผอน
หยอนใจ 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
หนองขาม หมูท่ี 4 บาน
ขามเตี้ย (เสนอโดย
ประชาคม ม.4) 

เพ่ือเปนท่ีพักผอน
หยอน เปน
สวนสาธารณะ  
ท่ีสวยงาม ใหกับ
ประชาชน 

หนองขาม 

หมูท่ี 4  
บานขามเตี้ย 

- 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อบต. มีสถานท่ี
พักผอนหยอน
ใจเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ ๑  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน
และมี
สวนสาธารณะท่ี
สวยงาม เรยีบรอย 
เปนแหลง
ทองเท่ียวพักผอน
หยอนใจ 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 

~ ๑๓๖ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

      ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  10  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  8  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

     9.  แผนงานการเกษตร  :  งานสงเสริมการเกษตร  (แนวทางท่ี  1  บูรณาการบริหารจัดการดนิ นํ้า ปา ขยะ มลภาวะโดยมสีวนรวมของชุมชน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการจดัการนํ้าตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนาคารนํ้าใต
ดิน) 

ฝกอบใหความรูดาน
การบริหารจัดการนํ้า
เพ่ือเอาไวใชใน
การเกษตร ในชวงฤดู
แลง 

 

ประชาชนตําบล
หวยยาง 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนนํา
ความรูท่ีไดไป
ใชอยางเปน
รูปธรรม 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
บริหารจดัการ
นํ้า 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

18 โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดํารสิมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

เพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานในการอนุรักษ
ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดชทรงให
ความสําคญัและเห็น
ความสําคญัของการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

ปาสาธารณะ 
ตลุกหิน บานดง
บัง-บานดงสวาง 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บรรลตุาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

คนรุนใหมเห็น
คุณคาของพืช
และรวม
อนุรักษ 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

รวม จํานวน 18 โครงการ 180,000 330,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000    
 
 
 

~ ๑๓๗ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี 4  ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

10.  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบ้ียยังชีพใหกับผู
ติดเช้ือ -ผูปวย
เอดส  

เพ่ือชวยเหลือผูปวย
ใหสามารถมีชีวิตอยู
ไดดวยตนเอง 

ผูปวยและผู
ติดเช้ือเอดสใน

เขตพ้ืนท่ี
ตําบล 

หวยยาง 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอย
ละ ๑๐๐ 

ผูปวยไดรับการ
ดูแลและทําการ
รักษา/อยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุใหมี
การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผูสูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีตําบล 
หวยยาง 

 

10,982,400 
 

10,982,400 
 

12,000,000 
 

13,000,000 
 

14,000,000 
 

ผูมีสิทธิไดรับเงิน

ชวยเหลือรอย

ละ ๑๐๐ 

ผูสูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน
หลังจากไดรับเบ้ีย
ยังชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบ้ียยังชีพผูพิการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูพิการใหมี
การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผูพิการในเขต
พ้ืนท่ีตําบล 
หวยยาง 

 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

5,000,000 6,000,000 7,000,000 ผูมีสิทธิไดรับเงิน

ชวยเหลือรอย

ละ ๑๐๐ 

ผูพิการมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน
หลังจากไดรับเบ้ีย
ยังชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

  

~ 138 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี 4  ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

10.  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการตําบล
หวยยาง (เสนอ
โดยประชาคม  ม.
1 - 12) 

เพ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 
หวยยาง 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนตําบล 
หวยยาง 

๒0,000 
 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา
รอยละ ๒ 

กองทุน
สวัสดิการชุม 
ชนตําบลหวย
ยางเปนกองทุน
ที่เขมแข็งมาก
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๕ สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
อบต.หวยยาง 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลหวย
ยาง เพื่อดําเนินงานตางๆ 
และสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ 
๑. สนับสนุนหนวยงบริการ
หรือสถานบริการ หรือ
หนวยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ 
๒. สนับสนุนกลุมหรือองคกร
ประชาชน หรือหนวยอื่น 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับ
ทองถ่ิน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รอยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพไดรับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทัว่
หนา 

สํานัก 
งานปลัด 

รวม  จํานวน  ๕  โครงการ 13,262,400 13,262,400 17,280,000 19,280,000 21,280,000    
 

~ 139 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการงานซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจรชนิด
แอสฟลติกคอนกรีต สาย
ดานชาง-บานหนองหญา
ปลอง (จากบานหนองไผ
งาม-บานขามเตี้ย) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยทําการซอมสรางผิวจราจร
กวาง ๘.00 เมตร ยาว 6,125 
เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา
49,000 ตารางเมตร กอสราง
ตามแบบและปรมิาณงานท่ี
กําหนด 
 

- - 9,474,400 9,474,400 9,474,400 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

2 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนกระชาย-บานเพียไซย 
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ จ.
นครราชสมีา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร .ยาว 
600.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 2,120,150 2,120,150 2,120,150 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

  

~ ๑๔๐ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดานชาง-บานดอนกระชาย 
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ จ.
นครราชสมีา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร .ยาว 
1,500.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

4 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หวยยาง-บานดอนกระชาย 
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ จ.
นครราชสมีา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร .ยาว 
1,500.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 

~ ๑๔๑ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หวยยาง-ถนนลาดยาง    
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ จ.
นครราชสมีา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร .ยาว 
1,500.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

6 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สระไผ-บานหนองหญา
ปลอง ต.หวยยาง อ.บัว
ใหญ จ.นครราชสีมา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร .ยาว 
2,770.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 9,800,000 9,800,000 9,800,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 

~ ๑๔๒ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หวยครอ-บานดงสวาง    
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ จ.
นครราชสมีา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร .ยาว 
2,100.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

  7,360,000 7,360,000 7,360,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

8 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หวยครอ-บานเกาง้ิว       
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ        
จ.นครราชสีมา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร .ยาว 
2,100.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด 
 

- - 9,800,000 9,800,000 9,800,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 

~ ๑๔๓ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน หิน
คลุก บานดงสวาง หมูท่ี 
11 (นานายวีระชัย ชุม
กวาง-นานายประสิทธ์ิ 
ดํารงศิลป  ต.หวยยาง    
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนนผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร .ยาว 
2,300.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา 11,500 ตารางเมตรลง 
เกรดเกลี่ยบดทับแนน 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

  1,887,730 1,887,730 1,887,730 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

10 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีต บานหนองไผ
งาม หมูท่ี 12  ต.หวยยาง    
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
(ซอยบานนางนวล เปานิล) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยทําการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 

~ ๑๔๔ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าพรอมขยายฟุต
บาตทางเทา 2 ขาง บาน
หนองไผงาม หมูท่ี 12    
ต.หวยยาง      อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางรางระบายนํ้า
พรอมฟุตบาตทางเทา ขางท่ี1
จากบานนางทองดี จิตละมอม-
บานนายมงคล การปลูก ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ขางท่ี 2 จากบานนาง
ทองยุน จันทะนาม-บานนาย
อําไพ เปานิล กวาง 2.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน      
จํานวน ๑ 

เสน 

มีถนน 
ท่ีประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได

สะดวก 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 
 

~ ๑๔๕ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางลานตาก
ผลผลติทางการเกษตร 
บานหนองไผงาม หมูท่ี 12 
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ        
จ.นครราชสีมา 

เพ่ือใหประชาชน
มีท่ีตากผลผลิตร
ทางการเกษตร 

ดําเนินการกอสรางลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ดานทิศเหนือกวาง 
28.00 เมตร ทิศใตกวาง 4.00 
เมตร ทิศตะวันออก 75.00 
เมตร ทิศตะวันตก 42.00 เมตร 
มีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 2,250 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด 

- - 1,433,240 1,433,240 1,433,240 ลาน
เอนกประสง

ค 

ประชาชนมีท่ี
ตากผลผลิต

ทางการ
เกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

13 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน บานหนอง
หญาปลอง หมูท่ี 9        
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ        
จ.นครราชสีมา 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค  

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบ
ประปา พีวีซี.ขนาด Dia 4 น้ิว 
ระยะทาง 3,500.00 เมตร 
พรอมฝงกลบทอ และติดตั้งประตู
ปด-เปดนํ้า จํานวน 35.00 จุด 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

- - 1,500,230 1,500,230 1,500,230 ระบบ
ประปา 

ประชาชนมีนํ้า
ใชท่ีเพียงพอ 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 

~ ๑๔๖ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงขุดลอกฝายลําหวย
ยาง บานขามเตี้ย            
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ            
จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกพ้ืนท่ีท้ังหมด 
17,000.00 ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
35,000 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 1,966,120 1,966,120 1,966,120 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

15 โครงขุดลอกโปงตาแอ 
บานหวยครอ                 
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ            
จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกพ้ืนท่ีท้ังหมด 
6,000.00 ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
15,000 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 842,620 842,620 842,620 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 

~ ๑๔๗ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกอางนํ้า
ฝายลาํหวยใหญ บาน
หนองไผงาม หมูท่ี 12                 
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ            
จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกพ้ืนท่ีท้ังหมด 
6,000.00 ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
15,000 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 842,620 842,620 842,620 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

17 โครงการกอสรางระบบ
ประปา(แบบถังแชมเปญ ) 
บานบุไทย หมูท่ี   8       
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ            
จ.นครราชสีมา   

เพ่ือใชในการ
อุปโภค  บริโภค 

กอสรางระบบประปาหมูบานขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. หอถังสูง 15 
เมตร และโรงสูบนํ้าพรอมระบบ
กรองนํ้าบาดาล รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด 

 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีระบบ
ประปา 

ประชาชนมีนํ้า
เพ่ือการ
อุปโภค  
บริโภค 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 

~ ๑๔๘ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการวางทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร บานบุไทย   
หมูท่ี   8   ต.หวยยาง    
อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา                  

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชในการ
อุปโภค – บริโภค 
และการเกษตร 

วางทอสงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

- เช่ือมตอคลองสงนํ้าซอยลาํ
คลองสูบท่ี  2  ชลประทาน    
บานหนองหญาปลอง  
-จากโนนง้ิวนอย-หนองบุไทย 

คลองชี2-นานายสา ดอกไม-
คลองอีสานเขียว รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมีนํ้า
สํา หรับ
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

19 โครงการขุดลอกฝายลํา
หวยยาง หมูท่ี 3              
ต.หวยยาง    อ.บัวใหญ  
จ.นครราชสีมา                  

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชในการ
อุปโภค – บริโภค 
และการเกษตร 

ดําเนินการขุดลอกฝายลาํหวย
ยางขนาดปากกวาง 60.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 
1:2 กนกวาง 50 เมตร
ปริมาณดินขุดขนไมนอยกวา 
13,125 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - 696,040 696,040 696,040 มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชนมีนํ้า
สํา หรับ
อุปโภคบรโิภค
และทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 

~ ๑๔๙ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการขุดลอกสระหนอง
ทําเลนํ้าประปา บานขาม
เตี้ย  หมูท่ี 4                
ต.หวยยาง    อ.บัวใหญ  
จ.นครราชสีมา                  

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชในการ
อุปโภค – บริโภค 
และการเกษตร 

ดําเนินการขุดลอกขนาด
ปากกวาง 180.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 
กนกวาง 170 เมตรปริมาณ
ดินขุดขนไมนอยกวา 
85,375 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - 4,527,590 4,527,590 4,527,590 มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชนมีนํ้า
สํา หรับ
อุปโภคบรโิภค
และทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

21 โครงการขุดลอกอางตลุก
หินตอนบน บานดงบัง      
หมูท่ี 6  ต.หวยยาง           
อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา                  

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชในการ
อุปโภค – บริโภค 
และการเกษตร 

ดําเนินการขุดลอกขนาด
ปากกวาง 120.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 
กนกวาง 110 เมตรปริมาณ
ดินขุดขนไมนอยกวา 
38,875 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

- - 2,061,610 2,061,610 2,061,610 มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชนมีนํ้า
สํา หรับ
อุปโภคบรโิภค
และทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 

~ ๑๕๐ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการขุดลอกสระหนอง
นมวัว บานหนองหญา
ปลอง  หมูท่ี 9               
ต.หวยยาง    อ.บัวใหญ  
จ.นครราชสีมา                  

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชในการ
อุปโภค – 
บริโภค และ
การเกษตร 

ดําเนินการขุดลอกขนาด
ปากกวาง 160.00 เมตร 
ยาว 280.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 
กนกวาง 55 เมตรปรมิาณดิน
ขุดขนไมนอยกวา 106,625 
ลูกบาศกเมตรรายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - 5,654,520 5,654,520 5,654,520 มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชนมีนํ้า
สํา หรับ
อุปโภคบรโิภค
และทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

23 โครงการขุดลอกสระหนอง
หญาปลอง บานหนองหญา
ปลอง  หมูท่ี 9               
ต.หวยยาง    อ.บัวใหญ  
จ.นครราชสีมา                  

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชในการ
อุปโภค – 
บริโภค และ
การเกษตร 

ดําเนินการขุดลอกขนาด
ปากกวาง 130.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 
2.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 
กนกวาง 120 เมตรปริมาณ
ดินขุดไมนอยกวา 61,000 
ลูกบาศกเมตรรายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนกําหนด 

- - 3,234,940 3,234,940 3,234,940 มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชนมีนํ้า
สํา หรับ
อุปโภคบรโิภค
และทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

รวมจํานวน 23 โครงการ 0 0 84,701,810 84,701,810 84,701,810    

~ ๑๕๑ ~ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค 
(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา ๖,๐๐๐  ซซีี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสดุไมต่ํากวา ๑๗๐ 
กิโลวัตต แบบบรรทุกนํ้า จํานวน ๑ คัน โดย
มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สํานักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๕๐๐,๐๐๐ สํานัก 
งานปลัด 

 

2 แผนงานเคหะและชุมชน      
- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาแผงโซลาเซลล พรอมตดิตั้ง ระบบ
ประปา บานดานชาง หมูท่ี 1 
 จัดหาโดยสืบราคาตามทองตลาด 

- - 212,130 - - 
 

กองชาง 

3 แผนงานเคหะและชุมชน      
- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาแผงโซลาเซลล พรอมตดิตั้ง ระบบ
ประปา บานดอนกระชาย หมูท่ี ๒ 
 จัดหาโดยสืบราคาตามทองตลาด 
 

- - 212,130 - - 
 

กองชาง 

4 แผนงานเคหะและชุมชน      
- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาแผงโซลาเซลล พรอมตดิตั้ง ระบบ
ประปา บานหวยยาง หมูท่ี 3  2 จุดดังน้ี 
(บริเวณฝายนํ้าลน และบานนายกัน ทับ
สมบัติ) จดัหาโดยสืบราคาตามทองตลาด 
 

- - 424,260 - - 
 

กองชาง 

5 แผนงานเคหะและชุมชน      
- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาแผงโซลาเซลล พรอมตดิตั้ง ระบบ
ประปา บานขามเตี้ย หมูท่ี 4  จัดหาโดยสืบ
ราคาตามทองตลาด 
 

- - 212,130 - - 
 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๓ 

~ ๑๕๒ ~ 
 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน      
- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาแผงโซลาเซลล พรอม
ติดตั้ง ระบบประปา บานดงบัง หมู
ท่ี 6(ประปาอางตลุกหินตอนบน) 
จัดหาโดยสืบราคาตามทองตลาด 
 

- - 212,130 - - 
 

กองชาง 

7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน      
- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาแผงโซลาเซลล พรอม
ติดตั้ง ระบบประปา บานเกาง้ิว หมู
ท่ี 7 จัดหาโดยสบืราคาตาม
ทองตลาด 
 

- - 212,130 - - 
 

กองชาง 

8 แผนงานเคหะและ
ชุมชน      
- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาแผงโซลาเซลล พรอม
ติดตั้ง ระบบประปา บานบุไทย หมู
ท่ี 8  จัดหาโดยสืบราคาตาม
ทองตลาด 
 

- - 212,130 - - 
 

กองชาง 

9 แผนงานสาธารณสุข 
-งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข 

ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา เพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายใหกับ
ประชาชนท้ัง 12 หมูบาน เพ่ือ
สงเสริมการออกกําลังกาย 

- - - 300,000 300,000 สํานัก 
งานปลัด 

 
รวม จํานวน 9 โครงการ 0 0 4,197,010 512,130 3,012,130  

 

แบบ ผ.๐๓ 

~ ๑๕๓ ~ 
 



~ ๑๕๔ ~ 

 

สวนที่ สวนที่ ๔๔  
 
 

 
 
 
 

 

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

 

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

 
 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 



~ ๑๕๕ ~ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๕๖ ~ 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 



~ ๑๕๗ ~ 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  

 
 



~ ๑๕๘ ~ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๙ ~ 

 

 
 

 
 

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

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



~ ๑๖๐ ~ 

 

 
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

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

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

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

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

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

๑๐  



~ ๑๖๑ ~ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

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

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  



~ ๑๖๒ ~ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

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

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๖๓ ~ 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

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

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 



~ ๑๖๔ ~ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

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

ยุทธศาสตร อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
บริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

45 2,067,000.00 45 1,857,000.00 45 1,907,000.00 45 1,857,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข 

7 390,000.00 7 390,000.00 7 390,000.00 7 390,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

18 4,460,000.00 18 4,530,000.00 18 4,870,000.00 18 4,610,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
สวัสดิการสังคม
และคณุภาพชีวิต 

12 14,106,400.00 12 14,106,400.00 12 14,106,400.00 12 14,196,400.00 

ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรมและ
อุตสาหกรรม 

5 310,000.00 5 210,000.00 5 300,000.00 5 300,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
เกษตกรรม เกษตร
อินทรีย 

5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

5 820,000.00 5 820,000.00 5 820,000.00 5 820,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

13 290,000.00 13 805,000.00 13 290,000.00 13 805,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

93 73,329,208.00 92 46,210,000.00 92 36,610,000.00 92 29,190,000.00 

ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

7 570,000.00 7 400,000.00 7 500,000.00 7 470,000.00 

รวม 210 96,612,608.00 209 69,598,400.00 209 60,063,400.00 209 52,908,400.00 

 



~ ๑๖๕ ~ 

 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประม
าณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร
การบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

45.0 2.07 19.0 1.78 14.0 0.89 14.0 0.89 14.0 0.89 

2.ยุทธศาสตร
ดานสาธารณสุข 

7.0 0.39 1.0 0.03 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18.0 4.46 9.0 3.88 4.0 2.72 4.0 2.72 4.0 2.72 

4.ยุทธศาสตร
ดานสวัสดิการ
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

12.0 14.11 5.0 12.87 4.0 11.20 4.0 11.20 4.0 11.20 

5.ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม
และ
อุตสาหกรรม 

5.0 0.31 2.0 0.15 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ยุทธศาสตร
ดานเกษตกรรม 
เกษตรอินทรีย 

5.0 0.27 1.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

7.ยุทธศาสตร
ดานการกีฬา
และนันทนาการ 

5.0 0.82 3.0 0.29 2.0 0.24 2.0 0.24 2.0 0.24 

8.ยุทธศาสตร
ดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม 

13.0 0.29 3.0 0.42 2.0 0.02 2.0 0.02 2.0 0.02 

9.ยุทธศาสตร
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

93.0 73.33 15.0 3.54 2.0 0.14 2.0 0.14 2.0 0.14 

10.ยุทธศาสตร
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

7.0 0.57 2.0 0.12 2.0 0.10 2.0 0.10 2.0 0.10 

 



~ ๑๖๖ ~ 

 

  (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)  
 
 

 

(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

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

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

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

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

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

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน
 



~ ๑๖๗ ~ 

 

แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา 
ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  
เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ีผานมา สรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

๑ โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีบําบัดทุกข บํารุงสุข 40,000 

๒ โครงการอบรมกฎหมายชาวบาน 30,000 

๓ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ 400,000 

๔ โครงการพัฒนาทองถ่ินรวมใจกําจดัผักตบชวาประชามสีวนรวม 50,000 

๕ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต 50,000 

๖ โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 20,000 

๗ โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 80,000 

๘ โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย/ุผูพิการและผูดอยโอกาส 50,000 

๙ โครงการฝกอบรมอาชีพ 50,000 

๑๐ โครงการกอสรางหองเก็บวัสดุท่ีทําการ อบต.หวยยาง 36,700 

๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอนกระชาย ม.2 สายดอนกระชาย-เพียไซ 300,000 

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอนกระชาย ม.12 บานหนองไผงาม 300,000 

๑๓ โครงการกอสรางถนนดินสายบานสระไผ-โคกปาชา หมูท่ี 10 90,400 

๑๔ 
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดานชาง ม.1 (ดานทิศเหนือ-หนองไทร) 
 

300,000 



~ ๑๖๘ ~ 

 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหวยครอ ม.5 (ศาลปูตา-ประปา) 299,000 

16 โครงการกอสรางพ้ืน คสล.เอนกประสงค อบต.หวยยาง 60,000 

17 โครงการกอสรางรางสงนํ้า คสล.บานสระไผ หมูท่ี 10 90,000 

18 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี 10 59,300 

19 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี 3 299,600 

20 โครงการปรับปรุงซอมแซม คสล.แอสฟสติกคอนกรีตทับ คสล.เดิม หมูท่ี 9 296,500 

21 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ 160,000 

22 โครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮม 80,000 

23 โครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 100,000 

24 โครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารี(งานบัวไหม-บัวใหญ) 120,000 

25 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ 50,000 

26 โครงการฝกอาชีพ 50,000 

27 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 

    
 
     

************************************ 



 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เรื่อง  ใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)     

*************************** 
 

ดวย  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดพิจารณา
และมีมติ เห็นชอบรางแผนพัฒนาดังกลาว  ในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญท่ี ๒  ครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๖๒                 
วันท่ี ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางไดอนุมัติรางแผนพัฒนาฯ  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

ในการนี้  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ขอ ๒๔  ขอ ๒๕  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยยางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําแผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง  รวมท้ังให
หนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  โดยใหมีผลนับตั้งแต  ณ  วันประกาศเปนตนไป  ท้ังนี้  สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ณ  ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง  หมูท่ี ๔  ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒   

      

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
    (ลงชื่อ) 

                (นายสมปอง  จันปญญา) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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