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  สวนที่  1 
สภาพทั่วเปละขຌอมูลพืๅนฐาน 

1.ดຌานกายภาพ 

            ที่ตัๅงละอาณาขต  องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง ป็นขตการปกครองของอ าภอสมดใจ  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ทีไท าการตัๅงอยูทีไบ้านหนองวง หมูทีไ  1 ต าบลหนองวง อ าภอสมดใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมูบ้านทีไอยู
฿นความรับผิดชอบทัๅงหมด จ านวน แ6 หมูบ้าน หางจากทีไท าการอ าภอสมดใจ ประมาณ 3 กิลมตร ตัๅงอยูทางทิศ
ตะวันตกฉียง฿ต้ของอ าภอสมดใจ มีอาณาขตติดตอพืๅนทีไองค์การบริหารสวนต าบล฿กล้คียงดังนีๅ 

 -  ทิศหนือ  ติดตอกับขตองค์การบริหารสวนต าบลสมดใจ  อ าภอสมดใจ  จังหวัดกาฬสินธุ์   

 -  ทิศใตຌ     ติดตอกับขตทศบาลต าบลนาจารย์  ละขตองค์การบริหารสวนต าบลภูปอ  อ าภอมือง                 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 - ทิศตะวันออก   ติดตอกับขตองค์การบริหารสวนต าบลสมดใจ อ าภอสมดใจ จังหวัดกาฬสินธุ์        
ละขตองค์การบริหารสวนต าบลยอดกง อ าภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 - ทิศตะวันตก     ติดตอกับขตองค์การบริหารสวนต าบลนามะขือ อ าภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    1.2 พืๅนที่  องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง  มีพืๅนทีไทัๅงหมดดยประมาณ 77 ตารางกิลมตร  
หรือประมาณ 49,125  เร หรือมีพืๅนทีไท าการกษตรทัๅงหมด จ านวน  24,018 เร พืๅนทีไสวน฿หญป็นดินทีไมีความอุดม
สมบูรณ์ของดนิตไ า ละนืๅอดินคอนข้างป็นทราย 

    1.3 สภาพภูมิประทศ 
 สภาพภูมิประทศดยทัไวเปของต าบลหนองวง สวนมากป็นพืๅนทีไสูง  อยูด้านทิศ฿ต้ของต าบล ระดับ

ความสูงประมาณ 210 มตร ซึไงสลับกับลูกคลืไนลอนลาดสวนมากบริวณนีๅจะป็นพืๅนทีไท าเรจะมีพืๅนทีไท านาป็นสวนน้อย   
สวนด้านตอนบนของต าบลคือด้านทิศหนือละทิศตะวันออกฉียงหนือ จะพบวาป็นพืๅนทีไราบซึไงมีความหมาะสมปาน
กลาง฿นการปลูกข้าว สวนมากจะป็นพืๅนทีไการกษตร   

จ านวนประชากร 
  ประชากรทัๅงสิๅน 10,111 คน  ยกป็นชาย ไ,976 คน หญิง 5,135  คน มีจ านวนครัวรือนทัๅงหมด 

จ านวน 3,402 ครัวรือน        
ประกอบอาชีพหลักสวน฿หญ คือ ท าเร ,ท านา 

                  1.3.1 ฤดูร้อน  ริไมตัๅงตดือน มีนาคม ถึงดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัด  
  1.3.2 ฤดูฝน  ริไมตัๅงตดือนมิถุนายน ถึงดือนตุลาคม มีฝนตกชุกป็นบางชวงละเมตรงตาม

ฤดูกาลกษตรมักเมเด้ท าการกษตรตรงตามฤดูกาล 
  1.3.3 ฤดูหนาว ริไมตัๅงตดือนพฤศจิกายน ถึงดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก ห้งล้ง 
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๎.ดຌานการมืองการปกครอง 
 ต าบลหนองวงมีจ านวนหมูบ้านทัๅงหมด  แ6 หมูบ้าน ดยมี  นายสฬส  สังรวม฿จ ป็นก านันต าบลหนอง
วง ป็นหมูบ้านอยู฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลทัๅงหมด 16 หมูบ้าน ดังนีๅ 

           หมูที่  1   บຌานหนองวง นายสฬส   สังรวม฿จ             ป็ น ก า นั น ต า บลหนองว ง
    นางพิชญา   ทุมมาวัตร  ป็นสมาชิก  อบต. 
    นายยิไงสันติ  ก้วทอง  ป็นสมาชิก  อบต. 

           หมูที่  2   บຌานหนองขาม นายมนตรี   เพรัตน์  ป็นผู้฿หญบ้าน 
     นายธัชชัย   ประชานันท์ ป็นสมาชิก  อบต.          
     นายวิรุตร์    ค าสุนทร             ป็นสมาชิก  อบต.     

           หมูที่  3 บຌานสรຌางกຌว นายบุญพใง  สุวรรณศรี     ป็นผู้฿หญบ้าน  
                       บุญฮม   สภา    ป็นสมาชิก  อบต. 

           หมูที่  4  บຌานคกกลาง นายเหม    มาตรา    ป็นผู้฿หญบ้าน  
    นายประดใจ  สัตรัตน์    ป็นสมาชิก  อบต.  
    นายสมร  ค ามะลิ    ป็นสมาชิก  อบต. 

           หมูที่  5 บຌานนนชาด  นายณรงค์   ถิตย์จือ  ป็นผู้฿หญบ้าน      
    นายวิรัตน์   ก้วสีนวล  ป็นสมาชิก  อบต.   
    นายสุปัน   สังรวม฿จ  ป็นสมาชิก  อบต. 

            หมูที่  6  บຌานค าเผ  นายวิชียร     พลทามูล      ป็นผู้฿หญบ้าน   
    นายทองสา   ขันประกอบ   ป็นสมาชิก  อบต. 

           หมูที่  7  บຌานหนองผຌาอຌอม   นายประครอง  ภูลชืไน     ป็นผู้฿หญบ้าน 

    นางสาวพรรณี  รัฐเชย      ป็นสมาชิก อบต.ิรองประธานสภาฯี
            นายบุญสง   สารผล    ป็นสมาชิก  อบต. 

           หมูที่  8  บຌานนนชาด    นายชม  สารผล    ป็นผู้฿หญบ้าน    
    นายพรม  สารผล    ป็นสมาชิก  อบต. 

                           นายมงคลชัย   เรรัตน์    ป็นสมาชิก  อบต  
           หมูที่  9  บຌานหนองวง  นายสัมพันธ์   หลีไยมสิงขร    ป็นผู้฿หญบ้าน 

                           นายประหยัด    อิไมพร            ป็นสมาชิก อบต.ิประธานสภาฯี 
                                                     นางสาวรัชนก   กุมภี     ป็นสมาชิก  อบต.                        

           หมูที่  10  บຌานพรสวรรค์     นายบุญล้น  บริบูรณ์     ป็นผู้฿หญบ้าน 
                            นายค าสิงห์   ก้วคูนอก     ป็นสมาชิก อบต. 
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          หมูที่  11  บຌานดงค า  นายสมคิด  อันชัยศรี   ป็นผู้฿หญบ้าน 

     นางสาวทัศนีย์  วียงนนท์   ป็นสมาชิก อบต. 
     นายพลค า  สมหวัง   ป็นสมาชิก  อบต. 
          หมูที่  12  บຌานหนองผຌาอຌอม นายวิชา  ภูศรี   ป็นผู้฿หญบ้าน 

                            นายชวย  ชสูงนิน   ป็นสมาชิก  อบต. 
          นายทองจันทร์  พลลาภ  ป็นสมาชิก อบต. 
          หมูที่  13  บຌานสรຌางกຌว นายสุรัตน์   สีลา   ป็นผู้฿หญบ้าน 
                          นายหรียญ  ชานี   ป็นสมาชิก  อบต. 

          หมูที่  14   บຌานประชาสามัคคี นางสุวรรณ  สุภารีย์    ป็นผู้฿หญบ้าน 

                           นายค าปน  ค ามูล   ป็นสมาชิก  อบต. 
                           นายทองสา  สุระสน   ป็นสมาชิก อบต. 
          หมูที่  15   บຌานนนชาด นายธรรมณี  ชินลา   ป็นผู้฿หญบ้าน 
                           นายอุดม  วิชาชัย    ป็นสมาชิก อบต.  
          หมูที่  16    บຌานหนองวง                     นางพใชรจันทร์  ฉายประดิษฐ์   ป็นผู้฿หญบ้าน 
                           นางสาววนิดา   ขจรสัตย์    ป็นสมาชิก  อบต. 
                           นายประดิษฐ์    อิไมทรัพย์    ป็นสมาชิก  อบต. 
                            นางสาวพิกุล    มอศิริ             ป็นพทย์ประจ าต าบล    
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๏.ดຌานประชากร 
ประชากรทัๅงสิๅน  10,111  คน ยกป็นชาย  ไ,976  คน  หญิง  5,135  คน  มีทัๅงหมด 3,402  ครัวรือน  ดังนีๅ 
                     ข้อมูล  ณ   ดือน  กันยายน  โ56๎ 

หมูที่ ชื่อหมูบຌาน จ านวนครัวรือน หญิง ชาย รวมประชากร 

1 บ้านหนองวง 237 โ76 โ73 549 
2 บ้านหนองขาม โ99 392 ใ66 758 
3 บ้านสร้างก้ว 220 ใ69 ใ29 698 
4 บ้านคกกลาง 232 394 385 779 
5 บ้านนนชาด 244 361 383 744 
6 บ้านค าเผ โ69 395 ใ65 760 
7 บ้านหนองผ้าอ้อม 256 ใ75 ใ80 755 
8 บ้านนนชาด 303 526 514 1,040 
9 บ้านหนองวง โ65 ไ49 ไ55 904 

10 บ้านพรสวรรค์ 64 แ07 106 213 
11 บ้านดงค าพัฒนา แ45 โ19 210 429 
12 บ้านหนองผ้าอ้อม แ97 319 296 615 
13 บ้านสร้างก้ว 228 ใ07 312 619 
14 บ้านประชาสามัคคี 119 แ31 แ16 โ47 
15 บ้านนนชาด แ47 โ95 โ74 569 
16 บ้านหนองวง แ77 220 212 432 

 รวม 3,402  5,135  4,976 10ุ111 

๐.สภาพทางสังคม 
3.1.1 รงรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.ี 9 หง ซึไงป็นของรัฐบาล 
      1. รงรียนหนองวงวิทยานุกูล     ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   1 
      2. รงรียนหนองขามวิทยา      ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   2 
      3. รงรียนบ้านสร้างก้ว        ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   3 
      4. รงรียนคกกลางสมดใจ         ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   4 
 5. รงรียนบ้านค าเผประชาสามัคคี      ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   6 
 6. รงรียนบ้านหนองผ้าอ้อม         ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   7 
 7. รงรียนบ้านนนชาด (สาขาสวนป่าสมดใจยอยทีไ 2)           ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   11 
                         8. รงรียนบ้านนนชาด     ตัๅงอยู฿นขตหมูทีไ   15 
                         9.รงรียนก้วสดใจพิทยาคม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
3.1.2 รงรียนของอกชนจัดการ       3   หง                    
3.1.3 ทีไอาหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ้าน      16 หง    
3.1.4 ศูนย์บริการการศึกษานอกรงรียน      1 หง      
3.1.5 ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต.       6 หง 
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สาธารณสุข 

  -  การสาธารณสุข มีรงพยาบาลสงสริมสุขภาพ ํ หง ซึไงเด้฿ห้บริการบบผสมผสาน คือการ 
รักษาพยาบาล การสุขาภิบาลการป้องกันละสงสริมสุขภาพเปพร้อมกันกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
  - ศูนย์บริการการพทย์ฉุกฉิน ํ  หง นอกจากนีๅยังมีหนวย อสม. ตละหมูบ้านพืไอบริการขัๅนมูลฐาน
ของการรักษาพยาบาล ฿นพืๅนทีไต าบลหนองวงเมมีรคระบาดรุนรงกิดขึๅน฿น 

๑.ระบบบริการพืๅนฐาน 

   การคมนาคม ยังเมคอยสะดวกทาทีไควร  ถึงม้มีถนนทีไสามารถชืไอมยงถึงกันเด้ ตกใยังมีถนนหลาย
สายทีไจะต้องเด้รับการปรับปรุง  ถนน ภาย฿นหมูบ้านป็นถนนคอนกรีตตยังครบทุกส้น  ถนนชืไอมระหวางหมูบ้านป็น
ถนนลาดยางหรือ คสล. เมมีรถดยสารวิไงระหวางหมูบ้าน - ตัวอ าภอ 
การเฟฟ้า   องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง มีกระสเฟฟ้าครบทุกหมูบ้าน ตเมครบทุกครัวรือน ดยฉพาะ
ขตทีไอยูหางเกลรอบนอก  การ฿ห้สงสวางตามจุดตาง โ ฿นขตหมูบ้านยังเมมีพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
จ านวนประชากรทีไ฿ช้เฟฟ้าจ านวนร้อยละ 98 
การประปา   องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง มีประปาหมูบ้านอยู จ านวน 19 หง ตยังขาดคลนนๅ าดืไม นๅ า฿ช้ 
ทีไสะอาด ซึไงยังต้องขอความชวยหลือจากหนวยงานอืไนตลอดมืไอถึงฤดูล้ง การบริการนๅ าประปาหมูบ้านมีบาง หมูบ้านยัง
เมพียงพอตอความต้องการอีกทัๅงเมมีหลงกใบนๅ าเว้฿ช้นอกฤดูฝน ซึไงป็นปัญหาท า฿ห้ขาดคลนนๅ าสะอาด฿นการอุปภค 
บริภค องค์การบริหารสวนต าบลหนองวงมีครงการทีไจะประสานกับหนวยงานราชการทีไมีหน้าทีไกีไยวกับการจัดท า
ประปาหมูบ้านพืไอก้เขปัญหา฿นรืไองดังกลาว   
 

๒.ระบบศรษฐกิจ 

การกษตร ประชาชนสวน฿หญประกอบอาชีพการกษตร ปลูกข้าว ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ้อย  
การประมง ประชาชนมีการพาะลีๅยงสัตย์นๅ าพืไอรับประทาน฿นครัวรือนเมเด้ประกอบป็นอาชีพ 
การปศุสัตว์ ประชาชนมีอาชีพสริมป็นการลีๅยงสัตย์ อาทิชน ค กระบือ สุกร เกเข เกพืๅนมือง ป็นต้น 
อุตสาหกรรม ป็นอุตสาหกรรม฿นครัวรือนคือการยใบผ้า ทอผ้า  

   การพาณิชละกลุมอาชีพ มีร้านค้าประชารัฐ จ านวน ๎ ร้าน มีกลุมอาชีพ กลุมลีๅยงค กลุมจักสาน   
กลุมทอผ้าเหม กลุมผลิตมลใดพันธ์ข้าว กลุมทอผ้าเหมมัดหมีไ กลุมสาดพับลายสวย กลุมข้าวอินทรี กลุมผ้าพืๅนมือง           
กลุมธนาคารข้าว กลุมปรรูปผลิตภัณฑ์จาต้นกก รงงาน ประชาชน฿นวัยรงงานสวน฿หญเปท างานรงงาน  
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๓.ศรษฐกิจพอพียงทຌองถิ่น ิดຌานการกษตรละหลงนๅ าี 
ข้อมูลพืๅนฐานของหมูบ้านชุมชน  

หมูทีไ แ มี 234 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  1,378 เร 
หมูทีไ โ มี 297 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  4,700 เร 
หมูทีไ ใ มี 207 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  2,720 เร 
หมูทีไ ไ มี 212 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  3,380 เร 
หมูทีไ 5 มี 238 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  4,200 เร   
หมูทีไ 6 มี 265 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  4,440 เร 
หมูทีไ 7 มี 251 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  4,028 เร 
หมูทีไ ่ มี 292 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  4,480 เร 
หมูทีไ ้ มี 260 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  4,230 เร 
หมูทีไ 10 มี 65 ครัวรือน มีพืๅนทีไ  1,832 เร 
หมูทีไ 11 มี 143 ครวัรือน มีพืๅนทีไ 500   เร 
หมูทีไ 12 มี 191 ครัวรือน มีพืๅนทีไ 4,150 เร   
หมูทีไ 13 มี 221 ครัวรือน มีพืๅนทีไ 3,392 เร 
หมูทีไ 14 มี 112 ครัวรือน มีพืๅนทีไ 1,050 เร 
หมูทีไ 15 มี 145 ครัวรือน มีพืๅนทีไ 2,300 เร 
หมูทีไ 16 มี 165 ครัวรือน มีพืๅนทีไ 1,330 เร 
 

ขຌอมูลดຌานการกษตร 
หมูที่ แ   มีการท านาปี แ80 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 520 เร ท าเรอ้อย 20 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก โ50 เร
การปลูกมันส าปะหลัง 1โ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก แ28 เร สวนยางพารา ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 100 เร 
ปลูกหใดฟาง ๏ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕ เร ปลูกผัก ํ์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๗ เร    
 หลงนๅ าธรรมชาติ ํ หง ประปา อบต.1 หง  
 หมูที่ โ  มีการท านาปี 205 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก แ,000 เร ท าเรอ้อย ๏์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๔๔์ เร 
การปลูกมันส าปะหลัง ๎๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๐๕๏ เร สวนยางพารา ํ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๎์ เร 
ปลูกหใดฟาง ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๐ เร ปลูกผัก ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏ เร ปลูกยาสูบ ํ์ ครัวรือน 
พืๅนทีไพาะปลูก ํ๎์ เร ปลูกตงม ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ์์ เร     
 หลงนๅ าธรรมชาติ ํ หง บาดาลสาธารณะ ๎ หง ประปา อบต. ํ หง บอนๅ าตืๅน ํ หง 
หมูที่ ใ  มีการท านาปี แโ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕๒์ เร ท าเรอ้อย ํ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏๔์ เร 
การปลูกมันส าปะหลัง ๏์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 448 เร สวนยางพารา ํ์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ๐ํ เร 
ปลูกข้าวพด ๔ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๔ เร ปลูกหใดฟาง ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎ เร ปลูกผัก ๏ ครัวรือน 
พืๅนทีไพาะปลูก ๏ เร ปลูกยาสูบ ๔ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ๔ เร  

  บาดาลสาธารณะ ๏ หง ปะปา อบต.ํ หง บอนๅ าตืๅน ํ หง 
หมูที่ 4  มีการท านาปี ํ๎์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๗๒์ เร ท าเรอ้อย ๏๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕์๕ เร 
การปลูกมันส าปะหลัง ๐๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕์์ เร สวนยางพารา ๗ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ์์ เร 
ปลูกตงม ๎ ครวัรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๕ เร ปะปาอบต. ํ หง 
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หมูที่ ๑   มีการท านาปี แไ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก แ,023 เร ท าเรอ้อย ํ๔ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๐๗๔เร 
การปลูกมันส าปะหลัง 38 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 505 เร สวนยางพารา ํ๔ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎์์เร 
ปลูกข้าวพด ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ์เร ปลูกหใดฟาง ํ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎เร ปลูกผัก โ ครัวรือน 
พืๅนทีไพาะปลูก ๎เร ปลูกยาสูบ ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎์เร ปลูกตงม ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๒์เร มี   
หลงนๅ า฿ช้พืไอการกษตร ๎ หง ประปา อบต.2 หง 
หมูที่ ๒  มีการท านาปี 210 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 1,220 เร ท าเรอ้อย ํ์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 420 เร 
การปลูกมันส าปะหลัง ํ์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๐์๔ เร สวนยางพารา ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ๎์ เร 
ปลูกหใดฟาง ๎ ครวัรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎เร ปลูกตงม ๎๗ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๕์เร ปะปาอบต.ํ หง     
หมูที่ ๓  มีการท านาปี 198 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 1,010 เร ท าเรอ้อย ํ์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 261 เร 
การปลูกมันส าปะหลัง ํ๙ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕๗๏ เร สวนยางพารา ๏ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ์์เร 
ปลูกมะมวง ํ๒ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๕์ เร ปลูกตงม ๐ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎์เร ปะปาอบต.๎หง   
หมูที่ ๔   มีการท านาปี 131 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 998เร ท าเรอ้อย ํ์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 589เร 
การปลูกมันส าปะหลัง ํํ๔ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕๙์เร สวนยางพารา ํ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ๎์เร 
ปลูกข้าวพด ๏ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๔์เร ปลูกมะมวง ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํํเร ปลูกผัก              
๏  ครั ว รื อน พืๅ นทีไ พาะปลู ก  ๎ เร  ปลู กตง ม ํ๎ครั ว  รื อน  พืๅ นทีไ พาะปลูก  ๕์เร  ปะปาอบต .๏                           
หมูที่ ๕   มีการท านาปี 207 ครัวรือน  พืๅนทีไพาะปลูก 1,๎์๐ เร ท าเรอ้อย ํ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 522
เร การปลูกมันส าปะหลัง ๏์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕๏๏เร สวนยางพารา ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏์ เร    
ปลูกผัก ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ์ เร ปลูกตงม ๏ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ๕ เร ประปา อบต.1          
หมูที่ํ์  การท านาปี 18 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 356 เร ท าเรอ้อย ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏๕์ เร      
การปลูกมันส าปะหลัง ๏๒ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏๒์ เร สวนยางพารา ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๐์ เร    
ปลูกตงม ๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ์ เร  หลงนๅ าธรรมชาติ ๎ หง ประปา อบต.1 หง        
หมูที่ 11  การท านาปี 51 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 285 เร ท าเรอ้อย ๕์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕๏๗ เร      
การปลูกมันส าปะหลัง ๐์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๔์ เร ประปา อบต. 1 หง                    
หมูที่ 12  การท านาปี 121 ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก 890 เร ท าเรอ้อย ๎๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๙๙๔ เร      
การปลูกมันส าปะหลัง ํ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ํ๕์ เร ปลูกมะมวง ๎๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๏๗ เร 
ประปา อบต. 1 หง 
หมูที่ แ๏  มีการท านาปี ํ๒๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๔๔๙ เร ท าเรอ้อย ๎๔ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๒๎๗ เร              
การปลูกมันส าปะหลัง ๏๎ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏๔์เร ประปา อบต. 2 หง  
หมูที่ แ๐  มีการท านาปี ๔๐ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๐๏์ เร ท าเรอ้อย ๎ํ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๗๕ เร              
การปลูกมันส าปะหลัง ๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎์เร บาดาลสาธารณะ ํ หง ประปา อบต .1 หง            
บอนๅ าตืๅน ํหง  
หมูที่ 15  มีการท านาปี ๗๔ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๕๐์ เร ท าเรอ้อย ํ๗ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏๎๐ เร              
การปลูกมันส าปะหลัง ๐์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๏๗๕เร ประปา อบต. 1 หง 
หมูที่ 16  มีการท านาปี ๗์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๐๗๏ เร ท าเรอ้อย ๐๕ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๒๗ เร              
การปลูกมันส าปะหลัง ๕์ ครัวรือน พืๅนทีไพาะปลูก ๎๎๕เร ประปา อบต. 1 หง       
 ขຌอมูลดຌานหลงนๅ าทางการกษตร 
    ประชาชนยังขาดหลงนๅ าพืไอการกษตร นืไองจากเมมีระบบชลประทาน ฿ช้นๅ าจากสระนๅ าทีไตืๅนขินมี
ปริมาณนๅ าเมพียงพอ฿นการท าการกษตร฿ช้นๅ าฝน฿นการท าการกษตรป็นหลัก 
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่.ศาสนา ประพณี วัฒนธรรม 
การนับถือศาสนา ประชากร฿นขตต าบลจนลนสวน฿หญนับถือศาสนาพุทธ มีวัด ํ๏  หง  ส านักสงฆ์  ใ  หง เด้ก 
                           1. วัดวงศ์สวางธิวราราม   อยู฿นขตหมูทีไ  2 
        2. วัดหนองวงศิลาราม   อยู฿นขตหมูทีไ  9 
        3. วัดสวางอารีย์    อยู฿นขตหมูทีไ  15 
        4. วัดนิมิตมธาวาส    อยู฿นขตหมูทีไ  3 
        5. วัดสระกษ    อยู฿นขตหมูทีไ  7 
        6. วัดวฬุวนาราม    อยู฿นขตหมูทีไ  6 
 7. วัดมัชณิมวาส    อยู฿นขตหมูทีไ  4 
 8. วัดศิริธรรมาราม    อยู฿นขตหมูทีไ  10 
 9. วัดดงค าพัฒนาราม   อยู฿นขตหมูทีไ  11 
 10. วัดทพวิสุธาราม  (ทีไพักสงฆ์) อยู฿นขตหมูทีไ  12   
 11. วัดป่าถาวรธรรมชาติ (บຎาติไงหลิไง)   อยู฿นขตหมูทีไ  6 
 12.วัดป่าวิจิตรพัฒนารามิคกดใกน้อยี อยู฿นขตหมูทีไ  ่ 
 แใ.วัดป่าศรัทธารวม อยู฿นขตหมูทีไ  แใ 
ประพณีละงานประจ าปี  
  ประพณีข้าพรรษา ออกพรรษา ประพณีลอยกระทง ประพณีสงกรานต์  
ภูมิปัญญาท้องถิไน ภาษาถิไน  
 ภูมิปัญญาท้องถิไนรืไองการจักสานเม้เผ หมอสมุนเพร การนวด ทอผ้าพืๅนมือง 
 มีภาษาอีสานป็นภาษาถิไน 
สิๅนค้าพืๅนมืองของทีไระลึก 
 มีสืๅอผ้าทีไตัดยใบจากอุสาหกรรม฿นครัวรือน    
 ๕.ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรนๅ า มีหลงนๅ าธรรมชาติส าคัญ แ7  หง ประชากร฿ช้฿นการกษตรละประมง เด้ก 
 - หนองคูทดบ้านหนองวง    - หนองคูทดบ้านหนองขาม - หนองวง 
 - หนองดอนปู่ตา       - หนองค าน้อย            - หนองคกค าย า 
 - หนองป้า         - หนองชาดน้อย   - หนองคูทดบ้านค าเผ 
 - หนองอีสานขียว      - หนองคกดใกน้อย            - หนองคูสระ 
 - หนองวงบ้านหนองวง     - หนองวงบ้านพรสวรรค์  - หนองห้วยมย 
           - หนองย ้                - หนองชาด                         
ทรัพยากรป่าเม้ พืๅนทีไป่า฿นขตต าบลหนองวง มีป่าคกค าย า ละคกดใกน้อย พืๅนทีไประมาณ ๙๎๔ ซึไงสวน฿หญป็นป่า
บญจพรรณ 
  
 
 
 
 
 
 



สวนที่ โ   
สรุปผลการพัฒนาทຌองถิ่นตามผนพัฒนาทຌองถิ่น ิโ56แ-โ565ี 

แ.สรุปผลการด านินงานตามงบประมาณที่เดຌรับละการบิกจายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.โ56แ-โ56๑ 
สรุปผลการด านินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ563 

1. ครงการออกวทีประชาคม ละ อบต.พบประชาชน 
 ด านินการ  วันทีไ  แ ตุลาคม โ562 - ใเ พฤศจิกายน  โ563   
          งบประมาณ  ไเ,เเเ บาท 
 สถานทีได านินการ พืๅนทีไต าบลหนองวง แ6 หมูบ้าน 
2. ครงการจัดกิจกรรม 5 ส.  
 ด านินการ  วันทีไ  แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน  โ563 
 งบประมาณ  20,000 บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
3. ครงการอบรมพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

ด านินการ  วันทีไ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  
งบประมาณ  300,000 บาท 
สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

4. ครงการถนนสะอาดบຌานมืองนาอยู 
ด านินการ  วันทีไ 1 ตุลาคม โ562 - 30 กันยายน โ563 
งบประมาณ  390,000 บาท 
สถานทีได านินการ พืๅนทีไต าบลหนองวง แ6 หมูบ้าน 

5. ครงการพัฒนาท าความสะอาดหมูบຌานต าบลหนองวง 
ด านินการ  วันทีไ 1 มกราคม โ562 - 30 กันยายน โ563 
งบประมาณ 294,000 บาท 

สถานทีได านินการ พืๅนทีไต าบลหนองวง แ6 หมูบ้าน 
6. ครงการดูลความสะอาดหนองนๅ าฉลิมพระกียรติ ิหนองคูทดี 

ด านินการ  วันทีไ 1 ตุลาคม โ562 - 30 กันยายน โ563 
งบประมาณ  354,000 บาท 

สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง                                                                     
7. ครงการจัดตัๅงศูนย์ป้องกันละบรรทาสาธารณภัย อบต.หนองวง 

ด านินการ  วันทีไ 1 ตุลาคม โ562 - 30 กันยายน  โ563 
งบประมาณ  438,000.-  บาท 

สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
8. ครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนนในชวงทศกาลส าคัญ 

ด านินการ  วันทีไ 1 ตุลาคม โ562 - 30 กันยายน  โ563 
งบประมาณ  ไ5,เ00.-บาท 

สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
9. ครงการใหຌความรูຌดຌานยาสพติดละตรวจหาสารสพติดใหຌกับพนักงานละประชาชน 

 ด านินการ  วันทีไ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 งบประมาณ  20,000.-บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
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10. ครงการป้องกันดใกจมนๅ าในขตพืๅนที่ ต าบลหนองวง 
 ด านินการ  วันทีไ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563      
 งบประมาณ  20,000.- บาท         
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
11. ครงการจຌางหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาดใกลใก       
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  480,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
12. ครงการจัดงานวันดใกหงชาติ 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  50,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
13. ครงการสนับสนุนคาใชຌจายการบริหารสถานศึกษา 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  2,424,920.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
14. ครงการจຌางหมารถรับสงนักรียน 

ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  720,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
15. ครงการจัดการขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาดใกลใกภายในต าบล 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  50.000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
16. ครงการสงทีมนักกีฬารวมขงขันกับหนวยงานอ่ืน 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  50,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
17. ครงการจัดงานประพณีลอยกระทง 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ561 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  150.000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
18. ครงการจัดงานประพณีบุญบัๅงเฟ 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  100,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
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19. ครงการจัดกิจกรรมวันมหงชาติ 
ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      

 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
20. ครงการจัดกิจกรรมฉลองฉลิมพระชนมพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัว ราชกาลที่ 10 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
21. ครงการรวมพลคนชนผาอ าภอสมดใจ 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  100,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
22. ครงการอุดหนุนรงรียนกຌวสดใจพิทยาคม        
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  20,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
23. ครงการส ารวจละขึๅนทะบียนสัตว์ปลอดลก คนปลอดภัย 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
24. ครงการป้องกันการพรระบาดของรคติดตอตางโ 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องคก์ารบริหารสวนต าบลหนองวง 
25. ครงการขับคลื่อนครงการสัตว์ปลอดลกคนปลอดภัย 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  49,500.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
26. ครงการติดตามสริมพลังกลุมอาชีพภายในต าบล 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
27. ครงการป้องกันละกຌเขปัญหาขยะในชุมชน 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  20,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
28. ครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุมสตรี 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
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29. ครงการพัฒนาบทบาทสภาพดใกละยาวชนต าบลหนองวง 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ  องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
30. ครงการอบรมละสงสริมอาชีพ 
 ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  20,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
31. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมลีๅยงค บຌานหนองวง หมู 1 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563            
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู แ 

32. ครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนหนองขามพอพียงคพันธุ์พืๅนมือง หมู 2 
ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563           
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 2 

33. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมที่นอนปຂกนิก บຌานสรຌางกຌว หมู 3  
ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563                     
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 3 

34. ครงการอุดหนุนกลุมผลิตมลใดพันธุ์ขຌาว บຌานคกกลาง หมู 4 
ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563            
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 4 

35. ครงการอุดหนุนกลุมมบຌานกษตรกรทอผຌาเหมมัดหม่ี บຌานนนชาด หมู 5 
ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 5 

36. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมลีๅยงค บຌานค าเผ หมู 6 
ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563          
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 6 

37. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนท ามะมวง บຌานหนองผຌาอຌอม หมู 7 
ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563           
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 7 
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38. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผຌาเหมมัดหม่ี บຌานนนชาด หมู 8 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563           
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 8 

39. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนลีๅยงคละกระบือ บຌานหนองวง หมู 9 
ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563           
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 9 
40. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนฟาร์มคนืๅอสรຌางอาชีพ บຌานดงค าพัฒนา หมู 11 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563           
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 11 
41. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผຌาพืๅนมือง บຌานหนองผຌาอຌอม หมู 12 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563            
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 12 
42. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผຌาพืๅนมือง บຌานสรຌางกຌว หมู 13 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563             
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 13 
43. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนผຌาเหมมัดหม่ี บຌานนนชาด หมู 15 

 ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  10,000.-  บาท 

     สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 15 
44. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนปลรูปผลติภัณฑ์จักสานจากตຌนกก บຌานหนองวง หมู 16 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563                       
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 16 
45. ครงการอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนฮักพงบงปัน บຌานหนองวง หมู 1 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563                     
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมู 1 
46. ครงการตามรอยทຌาพอสงสริมสนันสนุนตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563                 
งบประมาณ  402,000.-  บาท 

 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
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47. ครงการติดตามสริมพลังศูนย์ขยายผลตามนวพระราชด าริ 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563           
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
48.  ครงการปลูกตຌนเมຌละอนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน 

ด านินการ  วันทีไ แ มกราคม โ563 - ใเ กันยายน โ563           
งบประมาณ  20,000.-  บาท 

 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
49. ครงการธนาคารนๅ าใตຌดิน 

ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
งบประมาณ  100,000.-  บาท 

 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
50. สงสริมสนับสนุนศูนย์ศรษฐกิจพอพียง อบต.หนองวง 

ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
งบประมาณ  50,000.-  บาท 

 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
51. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองวง หมู 1 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  308,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 1 
52. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองขาม หมู 2 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  273,280.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 2 
53. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานคกกลาง หมู 4 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  114,060.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 4 
54. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานค าเผ หมู 6 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  179,200.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 6 
55. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานค าเผ หมู 6 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  134,400.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 6 
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56. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองผຌาอຌอม หมู 7 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  163,520.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 7 
57. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองวง หมู 9 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  208,320.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 9 
58. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองวง หมู 9 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  103,040.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 9 
59. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานดงค าพัฒนา หมู 11 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  270,400.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 11 
60. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองผຌาอຌอม หมู 12 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  209,820.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 12 
61. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองผຌาอຌอม หมู 12 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  179,200.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 12 
62. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานประชาสามัคคี หมู 14 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  208,320.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 14 
63.ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานนนชาด หมู 15 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  199,360.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 15 
64. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก บຌานหนองวง หมู 16 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  55,440.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 16 
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65. ครงการกอสรຌางทอหลี่ยม บຌานสรຌางกຌว หมู 3 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  393,500.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 3 
66. ครงการกอสรຌางทอหลี่ยม บຌานพรสวรรค์ หมู 10 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  293,500.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 10 
67. ครงการวางรองระบายนๅ า พรຌอมบอพักคอนกรีตสริมหลใก บຌานนนชาด หมู 5 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  267,384.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 5 
68. ครงการวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักคอนกรีตสริมหลใก บຌานนนชาด หมู 8 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  140,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 8 
69. ครงการวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักคอนกรีตสริมหลใก บຌานสรຌางกຌว หมู 13          
 ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  115,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 13 
70. ครงการวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักคอนกรีตสริมหลใก บຌานนนชาด หมู 15 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  197,200.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 15 
71. ครงการจัดท าป้ายอาคารกองชาง อบต.หนองวง  

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563                    
งบประมาณ  45,000.-  บาท 

 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
72. ครงการปรับปรุงศาลากลางบຌาน บຌานหนองวง หมู 1,9,16 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  150,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 1,9,16 
73. ครงการซอมซมถนนลูกรัง บຌานนนชาด หมู 5 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  100,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 5 
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74. ครงการซอมซมถนนลูกรังพื่อการกษตร  บຌานหนองผຌาอຌอม หมู 7 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  170,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 7 
75. ครงการซอมซมหอถังประปา  บຌานนนชาด หมู 8 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  120,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 8 
76. ครงการซอมซมถนนลูกรัง บຌานดงค าพัฒนา หมู 11 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  100,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 11 
77. ครงการซอมซมถนนลูกรัง บຌานสรຌางกຌว หมู 13 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  107,700.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 13 
78. ครงการซอมซมถนนลูกรัง บຌานสรຌางกຌว หมู 13 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  59,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 13 
79. ครงการซอมซมถนนลูกรัง บຌานประชาสามัคคี หมู 14 

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  74,080.-  บาท 
 สถานทีได านินการ ต าบลหนองวง หมูทีไ 14 
80. ครงการปรับปรุงตอติมอาคารอนกประสงค์ อบต.หนองวง  

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  100,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
81. ครงการปรับปรุงหຌองกใบของ อบต.หนองวง  

ด านินการ  วันทีไ แ ธันวาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563      
 งบประมาณ  100,000.-  บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
82. ครงการสงสริมสนับสนุนศูนย์ศรษฐกิจพอพียง อบต.หนองวง 

ด านินการ  วันทีไ แ ตุลาคม โ562 - ใเ กันยายน โ563 
 งบประมาณ  50,000.- บาท 
 สถานทีได านินการ องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
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ผลที่เดຌรับจากการด านินงานในปีงบประมาณ โ559-โ562 

ผลทีไเด้รับหรือผลทีไส าคัญ ประชาชนมีความป็นอยูทีไดี  การคมนาคม สะดวกปลอดภัย มีการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิไน มีการประกอบอาชีพหลักละอาชีพสริม มีรายเด้พียงพอกับรายจาย ด ารงชีวิตอยู
บบพอพียง 
๏. สรุปปัญหาอุปสรรคการด านินงานที่ผานมาละนวทางกຌเข ปีงบประมาณ พ.ศ.โ559-โ562 
     ปัญหาดຌานศรษฐกิจ 
 - ประชาชนเมมีทีไท ากินป็นของตนอง  ประชาชนบางสวนทีไประกอบอาชีพทางด้านการกษตร ยังชาพืๅนทีไของ
บุคคลอืไนประกอบอาชีพ 
 - ประชาชนสวน฿หญมีอาชีพรับจ้าง  ละมบ้านเมมีอาชีพสริม  จึงมีรายเด้เมพียงพอกับการด ารงชีวิต  ท า฿ห้
กิดปัญหาหนีๅสินนอกระบบป็นจ านวนมาก 
 - กษตรกรขาดความรู้  ละวิทยาการสมัย฿หม ฿นการประกอบอาชีพประชาชนยังประกอบอาชีพดยปุ๋ยคมี 
ละยาฆามลงป็นปัจจัยหลัก  ท า฿ห้มีภาระคา฿ช้จาย฿นต้นทุนทีไสูงมาก  ก าเรน้อยลง 
 - ขาดหลงงินทุน฿นการประกอบอาชีพ  ประชาชนเมสามารถหางินกู้ดอกบีๅยตไ า มาลงทุนประกอบอาชีพ 
 - ฿นพืๅนทีไเมมีตลาดชุมชนผลผลิตทางการกษตร  เมมีตลาดกลางภาย฿นชุมชน ท า฿ห้เมสามารถตัๅงราคาองเด้
อยางมีมาตรฐาน ละระบายสินค้าเด้เมทัน 
 - การ฿ช้สารคมี฿นการท าการกษตร  การสงสริมการ฿ช้สารทีไสกัดจากวัสดุธรรมชาติมา฿ช้฿นการกษตรยังเม
มากพอ  ซึไงท า฿ห้ต้นทุนสูง 
 - การวางงาน ประชากร฿นวัยรงงาน ดยฉพาะผู้ทีไเด้รับการศึกษาเมมีงานรองรับมืไอรียนจบป็นภาระของ
ครอบครัว 
 - การคมนาคมเมสะดวก  ส าหรับประชาชนทีไประกอบอาชีพทางการกษตร ละต้องการขนสินค้าทาง
การกษตร 
 - นๅ าพืไอการกษตร฿นหน้าล้ง  ตลอดจนนๅ าพืไอการอปภค บริภค ยังขาดคลน  การกักกใบนๅ าตามล าคลอง
เมเด้ มีปัญหาตอการประกอบอาชีพทางการกษตรมาก ขาดคลนอุปกรณ์฿นการสูบนๅ า หรือขืไอนกันนๅ า  ฝายกัๅนนๅ ายังเม
พียงพอ 

     ปัญหาดຌานสังคม 
 - คุณภาพชีวิต  ประชาชนขาดความรู้  ความอา฿จ฿สตอสุขภาพอนามัยของตนอง 
 - การสวัสดิการ ละการนันทนาการ เมพียงพอขาดคลนสถานทีไออกก าลังกาย ละอุปกรณ์การกีฬา  การ
สงคราะห์คนชรา ผู้พิการ  ละผู้มีรายเด้น้อยยังเมพียงพอละยังเมทัไวถึง 
 - ชุมชนขาดความข้มขใงการจัดกลุมทีไหลากหลาย  การสร้างความรู้  ความสามัคคี฿ห้กกลุมอาชีพ  หรือกลุม
ตาง โ ทีไขใมขใงลีๅยงตนองเด้ยังมีน้อย                                                                     
 - ปัญหายาสพติด  มีการขาย – สพยาสพติด บ้าง฿นบางพืๅนทีไตกใยังป็นสวนน้อย 
 - ปัญหารคบาหวาน ดยฉพาะกลุมสีไยงยังขาดความรู้ความข้า฿จขาดการอา฿จ฿ส฿นการระวัง ป้องกัน 
 - ปัญหาอาชญากรรม มีการลักลใกขมยน้อย 
 - ปัญหาการป้องกัน ละบรรทา สาธารณภัย จ้าหน้าทีไของรัฐทีไมีความรู้฿นการปฏิบัติหน้าทีไ  ตามวิธีทีไเด้
มาตรฐานยังเมพียงพอ ประชาชนขาดความอา฿จ฿ส  ขาดความรู้  ละประมาทตอพิษภัยทีไอาจจะกิดขึๅน ตลอดวลาขาด
คลนอุปกรณ ์ จ าพวกถังดับพลิงคมี ส าหรับติดตัๅง฿นขตชุมชนตาง โ 
 - ปัญหาการวางงาน ประชาชนเมมีงานท านอกฤดูกาล  
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ปัญหาครงสรຌางพืๅนฐาน 
 - ส้นทางคมนาคม  ภาย฿นพืๅนทีไขาดคลนส้นทางคมนาคม จ านวน ถนน สะพาน ทีไเด้มาตรฐานอยางทัไวถึง    
มีการช ารุดสียหายของถนน สะพาน จ านวนมาก  เมมีป้ายนะน าส้นทาง 
 - นๅ าพืไอการอุปภค ละบริภค  การ฿ห้บริการนๅ าพืไอการอุปภค  ละบริภค ยังเมพียงพอตอความต้องการ  
ละเมเด้มาตรฐาน หลงนๅ า  ทอสงนๅ า  อุปกรณ์  ช ารุดสียหาย 
 - เฟฟ้าละเฟสงสวาง การบริการเฟฟ้ายังข้าเมครอบคลุมทุกพืๅนทีไ  เฟสงสวางตามส้นทางสัญจร  ซอย ยัง
เมทัไวถึง  บางสวนช ารุดสียหาย 
 - ทอระบายนๅ า  นๅ านาสีย ปัญหานๅ าทวมขัง นืไองจากขาดการวางระบบทอระบายนๅ า  ขาดการขุดลอกทอ
ระบายนๅ า อยางสมไ าสมอ 
  

 ปัญหาทางดຌานการมือง  การบริหาร 
- ประชาชน฿ห้ความรวมมือยังเมทาทีไควร  ละยังมีปัญหาด้านการยอมรับองค์กรทางการมืองซึไงการบริหาร

ขาวสารตาง โ เมถึงประชาชนดยทัไวถึงกัน 

 - คณะผู้บริหาร สมาชิก บางคนยังขาดการฝຄกอบรม หรือพิไมพูนทักษะฉพาะด้าน จ้าหน้าทีไยังเมพียงพอตอ
การ฿ห้การบริการประชาชน  งบประมาณมีเมพียงพอตอปริมาณงานหรือความต้องการของประชาชน  ข้อจ ากัดทาง
งบประมาณ ท า฿ห้การบริหารเมคลองตัว 

ปัญหาดຌานการศึกษา  ศาสนา ละวัฒนธรรม  
- สถานทีไ฿ห้การศึกษาขาดงบประมาณ฿นการบริหารการศึกษา  หนวยงานสวนท้องถิไน เมมีงบประมาณพียงพอ

฿นการสนับสนุนการศึกษา  ดยฉพาะครงการถายอนฯ สถานทีไ฿ห้ความรู้ทางทคนลยีสารสนทศ ยังเมพียงพอตอ
ความต้องการ มีนักรียนจ านวนน้อย ผู้ปกครองสงลูกหลานเปรียนรงรียนประจ าอ าภอดใกนักรียนขาดคลนทุนทรัพย์ 
 - ศาสนา ละวัฒนธรรม ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประพณีท้องถิไนอยางถูกต้อง  การสงสริมภูมิปัญญา
ชาวบ้านยังเมครอบคลุม  ประชาชนละยาวชนยังขาดการศึกษาอบรมด้านศีลธรรมจรรยา  ขาดงบประมาณ฿นการท านุ 
บ ารุง  รักษาวัด 

    ปัญหาดຌานทรัพยากรธรรมชาติ  ละสิ่งวดลຌอม 
 - ดิน มีการ฿ช้สารคมี ปุ๋ย฿นดินกันมาก  จ านวนยาฆามลง ยาฆาหญ้าท า฿ห้ดินสืไอมคุณภาพ หน้าดินขใง 
 - ป่าเม้ พืๅนทีไทีไปลูกต้นเม้ลดน้อยลง ขาดคลนป่าชุมชนละการสงสริมปลูกเม้ยืนต้น เมมีสวนสาธารณของ
ชุมชน                                                                         
 - นๅ า  เมมีสถานประกอบการหนวยงานทีไรับผิดชอบ  ฿นการตรวจสอคุณภาพนๅ า เมมีการบ าบัดนๅ ากอนปลอยสู
ธรรมชาติ  มีปัญหานๅ าปะปนสารคมี฿นหลงนๅ า  ทีไน ามา฿ช้฿นการอุปภคบริภคพืไอการกษตร 
 - สิไงวดล้อม ยังเมมีรถขยะ ละจ้าหน้าทีไออกเปกใบขยะตามถนนมีปริมาณเมพียงพอตอปริมาณขยะทีไ
พิไมขึๅน  ขาดการสงสริมละปลูกจิตส านึก฿นการคัดยกขยะกอนทิๅง ถังจัดกใบขยะมี฿ห้บริการเมพียงพอ ขาดสถานทีไทิๅง
ขยะทีไเด้มาตรฐานละเมสร้างมลพิษ฿ห้กชุมชน  งบประมาณ฿นการบ ารุงรักษาสิไงวดล้อมมีจ ากัดเมพียงพอทีไจะน าเป
ก้เขปัญหา 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๏ 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 
แ. ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค 
แ.แ ผนยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ี การพัฒนาทีไสมดุล มัไนคง มัไงคัไง ยังยืน  
  ระบบศรษฐกิจทีไข้มขใง - ป็นศรษฐกิจทีไมีสถียรภาพ น้นการขงขันอยางป็นธรรมละทาทียม 
        - มีตลาดภาย฿นทีไขใงกรง 

   - ขับคลืไอนด้วยผลิตภาพตใมปรีไยมด้วยนวัตกรรมละการรียนรู้ 
   - มีผู้ประกอบการทีไขใงกรงสามารถขงขันเด้฿นวทีลก 
   - ป็น Regional Trading Nation 

 สังคมทีไมีคุณภาพ         - สังคมอุดมปัญญา 
           - สังคมหงอกาส 
               - สังคมทีไป็นธรรม 
                                 - สังคมหงคุณธรรม 
                                 - สังคมทีไกืๅอกูลบงปัน 
 สภาพวดล้อมทีไนาอยู       - มืองทีไมีพลวัต 
             - ชุมชนทีไข้มขใง 
                               - สังคมคาร์บอนตไ า 
     - การ฿ช้ชีวิตปรับสภาพตามภูมิอากาศ 
            - อุตสาหกรรมสีขียว 
คนเทยป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ ์ -ป็นพลมืองทีไมีความชืไอมัไนละความคิดป็นอิสระ 

- ป็นพลมืองทีไมีจิตสาธารณะละท าประยชน์ตอสวนรวม 
-ป็นพลมืองทีไสามารถรียนรู้เด้ด้วยตนอง 
-ป็นพลมืองทีไตืไนรู้ 
-ป็นพลมืองเทย พลมืองอาซียนละพลมืองลก 

ํ.๎ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ 
 ํ. การสริมสร้างละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๎. การสร้างความป็นธรรมลดความลืไอมลๅ า฿นสังคม 
 ๏. การสร้างความข้มขใงทางศรษฐกิจละขงขันเด้อยางยังยืน 
 ๐. การติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดล้อมพืไอการพัฒนาอยางยังยืน 
 ๕. ความมัไนคง 
 ๒. การพิไมประสิทธิภาพละธรรมาภิบาล฿นภาครัฐ 
 ๗. การพัฒนาครงสร้างพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ 
 ๔. ด้านวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม 
 ๙. การพัฒนาภาคมืองละพืๅนทีไศรษฐกิจ 
 ํ์. ด้านการตางประทศ ประทศพืไอนบ้านละภูมิภาค 
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ํ.๏ ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 
 ํ. การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ พืไอรองรับการก้าวข้าสูประชาคมอาซีไยน 
 ๎. การพัฒนาการผลิตทางการกษตรละการตลาดอยางครบวงจร 
 ๏. การพัฒนาผ้าเหมพรวาละสงสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาท้องถิไน 
 ๐. การพัฒนาศรษฐกิจละการทองทีไยว 
 ๕. การพัฒนาครงสร้างพืๅนฐาน 
 ๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดล้อม 
 ๗. การรักษาความมัไนคงภาย฿นละพัฒนาระบบบริหารภาย฿ต้การบริหารงานกิจการบ้านมืองทีไดี 
 

โ. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
โ.แ วิสัยทศัน์  (vision) 

 หนองวงถิไนนาอยู     มุงสูกษตรก้าวหน้า 
การศึกษาดนน้นศาสนาวัฒนธรรมน้อมน าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

       โ.โ   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหาร  การปกครอง  ละความม่ันคง 

       โ.ใ  ยุทธศาสตร์ดຌานการบริการชุมชนละสังคม 

       โ.4  ยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจ 

       โ.5 ป้าประสงค์ (จุดมุงหมายพื่อการพัฒนา) 

 แ.  สงสริม฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
 โ.  ปรับปรุงละพัฒนาระบบสาธารณูปภค  ฿ห้เด้มาตรฐาน ละพียงพอตอความต้องการของประชาชน   
 ใ.  สงสริม฿ห้ประชาชนท าการกษตรบบยังยืน เด้ผลผลิตตอเรตามกณฑ์ เมมีสารตกค้าง  
 ไ.  บ ารุงรักษา อนุรักษ์ละพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประพณี  อันดีงามละภูมิปัญญาท้องถิไน    
 5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดล้อมอยางป็นระบบ  

       โ.6  ตัวชีๅวัด 
 แ. มีการจัดกิจกรรมครงการก้เขปัญหาความยากจนเมน้อยกวา 5 กิจกรรมตอปี 
 โ. มีการสงสริม฿ห้ประชาชนมีสุขภาพทีไดีเมน้อยกวา แเ กิจกรรม 
          ใ. มีการสงสริมการรียนรู้ละการมีสวนรวมของประชาชนเมน้อยกวา แเ กิจกรรม  
 ไ. มีการจัดกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยอยางน้อย 5 กิจกรรม 
 5. มีการจัดกิจกรรมก้เขปัญหายาสพติด อยางน้อย ไ กิจกรรม 
 6. มีการกอสร้างถนน ปรับปรุง อยางน้อยปีละ แ,000 มตร 
 7. ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะอยางน้อยปีละ แ จุด 
 ่. มีการติดตัๅงเฟฟ้าสองสวางอยางน้อยปีละโ แ ดวง 
 ้. ประชาชนมีนๅ าประปา฿ช้ตลอดทัๅงปี 
 แเ. การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ผานหลักการบริหารกิจการบ้านมืองทีไดี อยางน้อย ร้อยละ ่5 
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 แแ. ขุดลอกหลงนๅ าปีละ แ หง 
 แโ. สงสริม/อบรม ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงปีละ แ ครัๅง 
 แใ .จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประพณี อยางน้อยปีละ 5 กิจกรรม    
 แไ. จัดกิจกรรมด้านสิไงวดล้อม อยางน้อยปีละ โ กิจกรรม 

      โ.7 คาป้าหมาย  
          แ.  การสงสริม฿ห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
 โ. บ ารุงรักษา อนุรักษ์ละพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประพณี  อันดีงามละภูมิปัญญาท้องถิไน 
 ใ. พัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

 ไ. ปรับปรุงละพัฒนาระบบสาธารณูปภค  ฿ห้เด้มาตรฐาน ละพียงพอตอความต้องการของประชาชน 

      โ.่ กลยุทธ์2    

      โ.้ ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหาร  การปกครอง  ละความม่ันคง 
 นวทางการพัฒนา 
 แ.  พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿นท้องถิไน บริหารจัดการบ้านมืองทีไดี 
 โ.  พัฒนานวทางการรักษาความสงบภาย฿น 
 ใ.  พัฒนางานผังมือง 

      โ.แเ  ยุทธศาสตร์ดຌานการบริการชุมชนละสังคม 
 นวทางการพัฒนา 
 แ.  งานสาธารณสุข 
 โ.  พัฒนาสังคมสงคราะห์ 
 ใ.  พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรม 
 ไ.  พัฒนาการงานกีฬาละนันทนาการ 
                     5.  พัฒนาระบบการศึกษา 
  6.  พัฒนางานก าจัดขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล 
  7.  พัฒนาละสงสริมงานสวนสาธารณะ 

      โ.แแ  ยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจ 
 แ.  พัฒนาการละสงสริมการกษตรละปศุสัตว์ 
 โ.  พัฒนาการงานครงสร้างพืๅนฐาน 
 ใ.  พัฒนาการละสงสริมอาชีพ฿ห้กประชาชน 
 ไ.  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดล้อม 
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      โ.แโ จุดยืนยุทธศาสตร์ 
แ. สงสริมการศึกษาละการรียนรู้ตลอดชีวิต 
โ. สงสริมภาวะสุขภาพทีไดีของประชาชน 
ใ. สริมสร้างศักยภาพละอกาส ดใก ยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ละผู้ด้อยอกาส 
ไ. สงสริมความข้มขใงของชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
5. สงสริมความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน  
6. การป้องกันละก้เขปัญหายาสพติด 
7. การพัฒนาครงสร้างพืๅนฐาน฿ห้พียงพอ 
่. สงสริมการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน฿ห้มีประสิทธิภาพ 
้. สงสริมการพิไมผลผลิตทางการกษตรละสงสริมการมีอาชีพ มีรายเด้ ทีไพียงพอ 
แเ. พัฒนาหลงนๅ าพืไอการกษตร 
แแ. สงสริมศิลปะ วัฒนธรรมประพณีละภูมิปัญญาท้องถิไน 

      แโ. สงสริมละจัด฿ห้มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดล้อมทีไดีละยังยืน 
     ๎.๔ ความชื่อมยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

(ก าหนดวสิยัทศัน์ และยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ) 

นโยบาย 

(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทัว่ไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ 

(ยทุธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจงัหวดั) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอแบบบูรณาการ 

(บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนท่ี) 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(แปลงนโยบายสู่การปฏิบติั น าไปสู่การท างบประมาณ) 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(วสิยัทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมายการพฒันา ยทุธศาสตร์ 

และแนวทางการพฒันาของทอ้งถ่ิน) 
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  ใ.การวิคราะห์พื่อการพัฒนาทຌองถิ่น   
 ใ.แ การวิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ิSWOTี 
  จุดขใง  
 แ. มีผลผลิตทางด้านการกษตร จ านวนมาก พียงพอละหลายหลาย 
 โ. มีภูมิปัญญาทางด้านการปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 ใ. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างเกล 
 ไ. ป็นหลงศิลปวัฒนธรรม ประพณี  
 5. ดินอุดมสมบูรณ์ หมาะกการกษตร 
 6. ประชากรมีการศึกษาสูง  
 7. มีศรษฐกิจทีไดี มีงินจากนอกพืๅนทีไข้าสูต าบลจ านวนมาก 
 ่. มีหลงนๅ าสาธารณะขนาด฿หญ  
  จุดออน  
 แ. การลือกตัๅงตางโมีการชืๅอสิทธิ์ ขายสียง 
 โ. บุคลากรเมพียงพอ 
 ใ. ขาดผู้น าชุมชนทีไข้มขใง 
 ไ. ขาดจิตส านึก฿นการป้องกันปัญหามลพิษ 
 5. ระบบสาธารณูปภคเมพียงพอ 
 6. ประชาชนขาดการมีสวนรวม฿นการพัฒนา 
 7. เมมีตลาดกลางรองรับสินค้าทางการกษตร 
 ่. กษตรมีหนีๅสินนืไองจาก  ราคาผลผลิตตกตไ า  ต้นทุน฿นการผลิตสูง เมคุ้มทุน 
 ้. ประชากรสวน฿หญป็นผู้สูงอายุละดใก ท า฿ห้ล าบาก฿นการพัฒนา 
 แเ. การคมนาคมเมสะดวก  การบริการขนสงมวลชนเมพียงพอ 
 แแ. เมมีสถานทีไ  ก าจัดขยะทีไเด้มาตรฐาน 
 แโ. หลงนๅ าตืๅนขิน ฤดูล้ง  นๅ าเมพียงพอ฿นการท ากษตร 
   อกาส 
 แ. มีงบประมาณจากหนวยงานอืไน มาสนับสนุน 
 โ. ภาครัฐ฿ห้การสนับสนุน การผยพรศิลปวัฒนธรรมประพณี 
 ใ. มีหลงนๅ าสาธารณะขนาด฿หญ สามารถขุดลอก ปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบหนองมะง้อง฿ห้ สวยงาม ละป็น
หลงทองทีไยวเด้฿นอนาคต 
 ไ. มีการลงทุนของบริษัท 
อุปสรรค  
 แ. ภาครัฐเมมีการประกันราคาสินค้าทางการกษตร 

โ. ขาดการท างานรวมกันระหวางภาครัฐ  อกชน ละชุมชน 
ใ. การวางผนพัฒนาภาครัฐ เมสนองความต้องการของตละท้องถิไน 
ไ. ขัๅนตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการทีไลาช้า ซับซ้อน 
ใ.โ การประมินสถานการณ์สภาพวดลຌอมภายนอก 
 แ. มีประชากรฝงจ านวนมาก มีรงงานตางด้าว 
 โ. คาครองชีพสูง 

ใ.ใ  ความชืไอมยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิไน          
ครงสร้างความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผนพัฒนาท้องถิไนห้าปี พ.ศ.โ56แ-โ565 



สวนที่ ๐ 
 การน าผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีเปสูการปฏิบัต ิ

 
ํ.ยุทศาสตร์การพัฒนาละผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

แ ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหาร       
การปกครอง  ละความม่ันคง 

ด้านพัฒนาบุคลากร
฿นท้องถิไนบริหาร
จัดการบ้านมืองทีได ี

 
ด้านรักษาความ
สงบภาย฿น 
 
ด้านผังมือง 
 

-บริหารงานทัไวเป 
-สร้างความข้มขใงของ
ชุมชน 
 
-รักษาความสงบภาย฿น 
 
-งานผังมือง 

สป. 
สป. 
 
 
กองชาง 

กองคลัง 
กอง
การศึกษา 
สป. 
 
 
กองคลัง 

โ ยุทธศาสตร์ดຌานการบริการชุมชน
ละสังคม 

-ด้านสาธารณสุข  
 
ด้านสังคมสงคราะห ์
 
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
 
ด้านกีฬาละ
นันทนาการ 
 
ด้านพัฒนาระบบ
การศึกษา 
 
ด้านก าจัดขยะมลู
ฝอยละสิไงปฏิกลู 
 
ด้านพัฒนาละ
สงสริมสวนธารระ 

-ผนงานสาธารณสุข 
 
-ผนงานสังคม
สงคราะห์ 
ผนงานศาสนา
วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 
 
-ผนงานการศึกษา 
 
 
-ผนงานสาธารระสุข 
 
-ผนงานคหะชุมชน 
 

กองสวัสดิการ 
 
กองสวัสดิการ 
 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
กองสวัสดิการ 
 
กองชาง 

กองคลัง 
สป.กองชาง 
สป. กอง
การศึกษา 
 
กอง
สวัสดิการ 
 
 
ทุกสวนงาน 
 
 
 
ทุกสวนงาน 
 
ทุกสวนงาน 
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การน าผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีเปสูการปฏิบัต ิ
 

ํ.ยุทศาสตร์การพัฒนาละผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

 ใ 
ยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจ 
 

ด้านสงสริมกษตร
ละปศสุัตว ์

 
ด้านครงสร้าง
พืๅนฐาน 
 
ด้านพัฒนาสงสริม
อาชีพ฿ห้ก
ประชาชน 

 
ด้านการพัฒนา
จัดการทรัพย์กร
ธรรมชาติละ
สิไงวดล้อม 
 
 

-สร้างความข้มขใงของ
ชุมชน 
 
-อุสาหกรรมยธา 
 
-สร้างความข้มขใงของ
ชุมชน 
 
 
-สร้างความข้มขใงของ
ชุมชน 
 

สวัสดิการฯ 
สป. 
 
กองชาง 
 
สวัสดิการฯ 
 
 
 
สวัสดิการฯ 
 

ทุกสวนงาน 
 
 
ทุกสวนงาน 
 
 
ทุกสวนงาน 
 
 
 
ทุกสวนงาน 

รวม ใ  ยุทธศาสตร์ แแ ดຌาน แเ ผนงาน - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4 
การติดตามประมินผล 

 
แ.การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 
 
                    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โ.การติดตามละประมินผลครงการ 
การติดตามผล  ป็นขัๅนตอน฿นการตรวจสอบ฿นระหวางด านินกิจกรรมตามครงการ  วาเด้มีการปฏิบัติตามขัๅนตอน/
กิจกรรม ทีไเด้ก าหนดเว้฿นครงการหรือเม การ฿ช้ทรัพยากรตางโป็นเปอยางหมาะสมพียง฿ด อยูภาย฿ต้ระยะวลาละ
คา฿ช้จายทีไก าหนดเว้หรือเม 
การประมินผล  ป็นขัๅนตอน฿นการสวงหาค าตอบละตรวจสอบผลทีไกิดขึๅนจริงมืไอน าครงการเปปฏิบัติละด านินการ
สรใจล้วมืไอปรียบทียบกับวัตถุประสงค์ทีไเด้ก าหนดเว้วากิดประสิทธิผลหรือเม อยู฿นระดับ฿ดหรือกลาวอีกนัยหนึไงวา
ป็นการวัดระดับความส ารใจละความล้มหลวของการน าครงการตาม ผนการด านินงานประจ าปี โ563 เปปฏิบัติ 
การติดตามผล ประกอบด้วยการด านินการ คือ 
 แ. การติดตามผลครงการจากผนการด านินงานตามครงการ 
 ดยพิจารณาจากผลของกิจกรรมหลักตามล าดับกอน-หลัง รวมถึงการประมาณวลาทีไจะต้องด านินการ฿นตละ
กิจกรรม ละพิจารณาการ฿ช้จายงินครงการ ดยพิจารณาป็นรายกิจกรรม นอกจากนีๅจะต้องจัดท าตารางการติดตาม
ละควบคุมครงการของตละกิจกรรมทัๅงหมด ซึไงด านินการ โ ด้านคือระยะวลาละคา฿ช้จาย 
 โ. การติดตามผลละควบคุมครงการ 
 ป็นการตรวจสอบผลการด านินการจริงของกิจกรรม ฿นด้านระยะวลา ละคา฿ช้จายตามตารางการติดตามละ
ควบคุมครงการทีไเด้จัดท าเว้ ดยปรียบทียบกับระยะวลาละคา฿ช้จายทีไเด้ก าหนดเว้฿นกิจกรรม ทัๅงนีๅควรก าหนด
ระยะวลา฿นการติดตามผลครงการ ดยพิจารณาถึงความหมาะสมตละครงการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

การน าโครงการในยุทธศาสตร์ 

ไปสู่การปฏิบัต ิ

การตดิตามและประเมนิผล 

การตดิตามผล การประเมนิผล 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
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ใ.สรุปผลการพัฒนาทຌองถิ่นในภาพรวม 
การรายงานผล 
 มีนวทางละวิธีการ฿นการประมินผล ดังนีๅ 
 
ประดในการประมินผล ตัวชีๅวัด ิ KPIี ป้าหมาย วิธีการประมินผล 
แ.การน าผนเปสูการ
ปฏิบัติ 

ร้อยละของจ านวนผนงาน
ครงการทีไน าเปสูการปฏิบัติ
เด้จริง  

ร้อยละ ่5 ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจ าปี 

โ.ผลการด านินงานตาม
ผน฿นสวนของครงการทีไ
ถูกน าเปสูการปฏิบัติ 

ร้อยละของผลการด านินงาน
ตามผนการด านินงาน
ประจ าปี โ563 

ร้อยละ ่5 ตรวจสอบจากผลการ
รายงานการออกติดตาม
ประมินผล 

ใ.ความพึงพอ฿จของ
ประชาชน 

จ านวนผู้ตอบบบสอบถามทีไ
สดงความพึงพอ฿จ 

ร้อยละ ่5 ตรวจสอบจาก
บบสอบถาม/บบ
สัมภาษณ์ ความคิดหในของ
ประชาชน 

 
องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง เด้ก าหนดชวงวลา฿นการติดตามประมินผลดย฿ห้คณะกรรมการ/

คณะท างานติดตามละประมินผลก าหนดชวงวลา฿นการติดตามละประมินผลครงการตางโขององค์การบริหารสวน
ต าบลหนองวง ประจ าปี โ563 ทีไตนรับผิดชอบดยพิจารณาถึงความหมาะสมของตละครงการ ทัๅงนีๅควรก าหนด
ชวงวลา฿นการติดตามผลอยางน้อยครงการละ แ ครัๅง ละประมินผลครงการ฿นภาพรวมอยางน้อยปีละ แ ครัๅง ล้ว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิไนละสภาท้องถิไนรวมทัๅงการประกาศ฿ห้ประชาชนทราบ อยางน้อยปีละสองครัๅง 
 การติดตามละประมินผล ครัๅงที่ แ 
 ป็นการติดตาม,ตรวจสอบละประมินผลครงการตางโ ขององค์การบริหารสวนต าบลหนองวงประจ าปี 
โ563 ทีไเด้ก าหนดชวงวลา฿นการน าครงการเปปฏิบัติระหวางวันทีไ แ ตุลาคม โ562 ถึงวันทีไ ใแ ธันวาคม โ562 
รายงานภาย฿นดือนธันวาคม 
 การติดตามละประมินผล ครัๅงที่ โ 
 ป็นการติดตาม,ตรวจสอบละประมินผลครงการตางโ ขององค์การบริหารสวนต าบลหนองวง  ประจ าปี 
โ563 ทีไเด้ก าหนดชวงวลา฿นการน าครงการเปปฏิบัติระหวางวันทีไ แ มกราคม โ563 ถึงวันทีไ ๏์ มษายน โ563 
รายงานภาย฿นดือนมษายน 
4.ขຌอสนอนะ 
จ านวนครงการมีปริมาณมาก ควร฿ห้คณะกรรมการตรวจการจ้าง จัดท ารายงานหรือจ้งคณะกรรมการติดตาม
ประมินผลทราบด้วย บางครงการกรรมการติดตามประมินผลเมทราบวามCการด าเนBนงาน 



                                                                                                                       

                      ใ4        
 

      รายละอียดครงการพัฒนา                                      
     ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒1-๎๑๒๑ี 
     ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

  องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

ํ ครงการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลพืไอพิไม
ประสิทธิภาพ  การจัดการ 

- จัดฝຄกอบรมพืไอพิไม
ประสิทธิภาพการจดัการ
องค์กร 
  

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - ประชาชนร้อย
ละ ่เ เด้ข้าถึง
บริการทีได ี

- บุคลากรมีคณุภาพ
สามารถบริหารงาน
เด้อยางมี
ประสิทธิภาพปฏิบัติ
เด้ถูกต้องตาม
ระบียบบบผน 

ส านักปลดั 

2 ครงการจดักิจกรรม 5 ส. -พืไอ฿ห้กิดความป็น
ระบียบรียบร้อย ฿น 
อบต.หนองวง ละ฿น
ขตพืๅนทีไ 
ทีไรับผิดชอบ 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- ใ์,์์์ ใ์,์์์ ใ์,์์์ ใ์,์์์ - ร้อยละ ่เ ของ
ผู้มาตดิตองาน
เด้รับความพึง
พอ฿จ 

- พืๅนทีไ฿น   อบต.     
฿หม้ีความสะอาด
ละป็นระบยีบ
รียบร้อย 
 

ส านักปลดั 

                                                                                       
          

แบบ ผ.๐๑ 



                                        ใ5 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒1-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลองค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัใฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูปรม์ะชาคมศรษฐกิจอาซียในิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

3 ครงการจดัการลือกตัๅง
ละสงสรมิการปกครอง
฿นระบอบประชาธิปเตย 

- ฿ห้ประชาชนเด้รับรู้
ระบียบข้อบังคับ  
กฎหมายกีไยวกับการ
ลือกตัๅงทีไป็นปัจจุบัน 
- ฿ห้การลือกตัๅงป็นเป
ด้วยความรียบร้อย 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์เ,์์์ 5เเ,เเเ 5เ์,์์์    5เ์,์์์ - ประชาชนร้อย
ละ 6เ  มีความรู้ 
ละออกเป฿ช้สิทธ์ิ
ลือกตัๅง 

- ลดปัญหาการ
ทุจริต฿นการ 
ลือกตัๅง 
- ประชาชนเป฿ช้
สิทธ์ิ฿นการ
ลือกตัๅงมากขึๅน 

ส านักปลดั 

4 ครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลขาวสาร 

- พืไอพัฒนาการรับรู้
ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
- ประชาชนข้าถึงข้อมูล
ขาวสารเด้มากยิไงขึๅน 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ - มีผู้ข้า฿ช้ระบบ
ศูนย์ข้อมูลขาวสาร
มากกวาร้อยละ 
5เ 

- ระบบการสืไอสาร
ละชองทางการ
รับรู้ขาวสาร   
฿หม โของ
ประชาชนป็นเป
อยางรวดรใว 

ส านักปลดั 

 

 

                                                                                                                                         
 

แบบ ผ.๐๑ 



                                                                                                                                                                                       
      ใ6 

                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒1-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลองค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วพเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565
ิบาที 

5 ครงการจดัวทีประชาคม 
ละ อบต. พบประชาชน 

- พืไอ฿ห้ประชาชนเด้มี
สวนรวม฿นการบริหาร
จัดการของ  อบต. 
- พืไอ฿ห้รับรู้ถึงปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- ไ์,์์์ ไ์,์์์ ไ์,์์์ ไ์,์์์ - มีประชาชนร้อย
ละ6เ  ข้ารวม
วทีประชาคม 

- ประชาชนมีสวนรวม
สดงความคิดหใน฿น
การบริหารจัดการของ 
อบต. 
- ส.อบต.,ผู้น าชุมชน
สามารถจัดท า
ครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

6 ครงการพัฒนางาน
วางผนสถิติละวิชาการ 

- พืไอ฿ห้การจัดท า
ผนการจดัท าสถิติ  
ละข้อมลูป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- แ5์,์์์ แ5์,์์์ แ5์,์์์ แ5์,์์์ - ประชาชนร้อย
ละ ่เ เด้รับ
ประยชน ์

- การจัดท าผนการ
จัดท าสถิติมี
ประสิทธิภาพพิไมมาก
ขึๅน 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



                                                                                                                                                                         
ใ7 

                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลองค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAE/Cี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
7 ครงการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานราชการ
ประจ า  อบต. 

- พืไอจายป็นงินดือน
พนักงานสวนต าบล / 
คาจ้างประจ า /คาจ้าง
ชัไวคราว /คาตอบทน 
- พืไอพิไมประสิทธิภาพ
การบริหารงานของอบต. 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- ่,0์์,์์์ ่,0์์,์์์ ่,0์์,์์์ ่,0์์,์์์ - มีบุคลากรพียงพอ
กับการ฿ห้บริการ
ประชาชน  
- การปฏิบัติงาน
ป็นเปด้วยความ
ถูกต้องละรวดรใว
พิไมขึๅนร้อยละ ่เ 

- บุคลากรเด้รับ  
งินดือนคาจ้าง , 
คาตอบทน 
- พิไม
ประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กอง
การศึกษาฯ 
- กองชาง 
- กอง
สวัสดิการฯ 

8 ครงการจดัซืๅอครภุัณฑ์
ทุกประภท 

- พืไอจัดหาครุภณัฑ์ทุก
ประภท พืไอเว้฿ช้฿นการ
ปฏิบัติงาน฿น อบต.     
หนองวง 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- ใ์์,์์์ 300,000 300,000 300,000 - ประสิทธิภาพ฿นการ
บริการประชาชน
พิไมขึๅนร้อยละ ่เ 

- มีความสะดวก฿น
การท างานละพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ
บริหารจัดการ 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กอง
การศึกษาฯ 
- กองชาง 
- กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลองค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
9 ครงการถนนสะอาด

บ้านมือง  นาอยู 
- พัฒนาชุมชน฿ห้สะอาด
รียบร้อยปลอดภัย 
- สงสริมชุมชนขม้ขใง
ป็นบ้านมืองนาอยู 
- จ้างหมาบริการบุคคล
มาด านินการตาม
ครงการ 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 576,์์์ 400,000 - - - ถนนสะอาดขึๅน 
ร้อยละ ๕์ 
- อุบัติหตุ฿นการ฿ช้
รถ฿ช้ถนนลดลง
ร้อยละ ใเ 

- ชุมชนเด้รับการ
พัฒนาอยางทา
ทียมกัน 
- ประชาชนอยูดีมี
สุขละมีความ
ปลอดภัย฿นการ
สัญจร 

ส านักปลดั 

10 ครงการพัฒนาท าความ
สะอาดหมูบ้านต าบล 
หนองวง 

- พัฒนาชุมชน฿ห้สะอาด
รียบร้อยปลอดภัย 
- สงสริมชุมชนขม้ขใง
ป็นบ้านมืองนาอยู 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- ใ6์,์์์ ใ6์,์์์ ใ6์,์์์ ใ6์,์์์ - มนๅ าสาธารณะ
ละคลอง฿ส
สะอาด  
เมหมในนาละมี
วัชพืชลดลง  ร้อย
ละ ๕์ 

- ชุมชนเด้รับการ
พัฒนาอยางทา
ทียมกัน 
- ประชาชนอยูดีมี
สุขละมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที  

 
11 ครงการดูลความ

สะอาดหนองนๅ าฉลิม
พระกียรติิหนองคู
ทดี 

-พืไอจ้างหมาบริการ
บุคคล฿ห้ท าความสะอาด
ละดูลหนองนๅ าฉลิม
พระกียรต ิ

ปีละ ํ ครงการ - - 400,000 400,000 400,000 -หนองนๅ าฉลิม
พระกียรติมีทัศนี
ยาภาพละความ
สะอาด 

-ป็นทีไพักผอน
หยอน฿จของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ละพืๅนทีไ฿กล้คยีง 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

                                                                      

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลองค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

12 ครงการจ้างหมา
บริการ ของสวน/กอง/
ส านัก ฿น อบต. หนอง
วง 

- พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น
การปฏิบัติงาน ฿หส้วนงาน
ตางโ 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์ - ร้อยละ ่เ 
ของผู้มาติดตอ
ราชการมีความ
พึงพอ฿จ 

- พัฒนาพืๅนทีไ฿ห้มี
ความจรญิก้าวหน้า
ละประชาชนมี
ความป็นอยูทีได ี

ส านักปลดั 
 

13 ครงการ฿ห้ความรู้ดา้น
ยาสพตดิละตรวจหา
สารสพตดิ฿ห้กับ
พนักงานละประชาชน 
 

- พืไอ฿ห้ความรู้กีไยวกับยา
สพ฿ห้กับยาวชน,ประชาชน
พนักงานของ   อบต.หนอง
วง 
- พืไอตรวจหาสารสพติด
พนักงาน อบต.หนองวง
ละกลุมสีไยงภาย฿นต าบล 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์,์์์ 5์,์์์ 5์,์์์ 5์,์์์ - ปัญหายาสพ
ติด฿นพืๅนทีไลดลง 
ใเ 

- ยาวชนเด้รับความรู้
ละเมยุงกีไยวกับยา
สพติด 
- พนักงานละ
ประชาชนเด้รับการคัด
กรองสารสพติดละ
หางเกลจากยาสพติด 

ส านักปลดั 
    กอง
สวัสดิการฯ 

แ4 ครงการบริหารจัดการ
฿น อบต.หนองวง 

-พืไอจายป็นคา฿ช้จาย฿น
การดินทางเปราชการ 
-คารับรองพิธีการ 
-พืไอจายป็นรายจาย
ประภท฿ห้เดม้าพืไอบริการ 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะดวกรวดรใว 
ตรงตอวลา 
฿นการ
ปฏิบัติงาน 

มีความสะดวก 
฿นการบริหารจัด 
การ฿นการปฏิบัติงาน 
 

- ส านกัปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา
ฯ 
- กองชาง 
- กองสวัสดกิาร
ฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



                                                                                                                                                                              

                       41 

                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลองค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
15 ครงการสงคราะห์

ราษฎร ละ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 

- พืไอ฿ห้ผู้ประสบภัย
สามารถชวยหลือตนอง  
ครอบครัว฿ห้ด ารงอยู฿น
สังคมเด ้ละสามารถ
ชวยหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยเด้฿นทุกโด้าน 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ - ผู้ประสบภัยร้อย
ละ แเเ เดร้ับการ
ชวยหลือ ดูล ฿น
ด้านตางโ 

- ฿ห้ราษฎร
ผู้ประสบภัยสามารถ
ชวยหลือตนองละ
ครอบครัว฿ห้ด ารงอยู
฿นสังคมเด้  ละ
สามารถชวยหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
เด้฿นทุกโด้าน 

ส านักปลดั 

16 ครงการจดัซืๅอครืไอง
ขยายสยีงพืไอ฿ช้฿น
กิจกรรมตางโภาย฿น
หมูบ้าน 

- พืไอสงสริมการออก
ก าลัง กายละ฿ช้฿น
กิจกรรมตางโของหมูบ้าน 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- โ์์,์์์ โ์์,์์์ โ์์,์์์ โ์์,์์์ - ประชาชนร้อยละ 
๗เ เด้รับ
ประยชน์ละมี
สุขภาพรางกาย
ขใงรง 

- กิดความรักความ
สามัคคี  สุขภาพ
ขใงรง ละพืไอ฿ช้
฿นกรรมอืไนโ 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

แ7 ครงการซอมซม
ครุภณัฑ์ทุกประภทละ
สิไงกอสร้าง 

- พืไอซอมซมครภุัณฑ ์
ทุกประภท ละ
สิไงกอสร้าง ของ  อบต. 

ปีละ ํ ครงการ - 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - ประชาชนมี
ความติดตองาน
เด้รับความสะดวก
ขึๅนละมีความพึง
พอ฿จมากกว70% 
ของผู้รับบริการ 

- มีวัสดุ / ครุภัณฑ์
ประจ าส านักงาน
พืไอเว้บริการ
ประชาชนเด้ทัไวถึง
ละมีประสิทธิภาพ 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กอง
การศึกษาฯ 
- กองชาง 
- กอง
สวัสดิการฯ 

18 ครงการปรับปรุงผน
ทีไภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน 

- พืไอ฿ช้฿นการประมิน
การจัดกใบภาษีบ ารุง
ท้องทีไ ภาษีป้ายภาษี
รงรือนละภาษีอืไนโ 

- จัดท าผนทีไภาษี
ของ อบต. 
- ฝຄกอบรมผูม้ี
หน้าทีไสียภาษ ี
- ศึกษาดูงาน
กีไยวกับการ
จัดกใบรายเด ้

- 300,000 100,000 100,000 100,000 - ประชาชน
ผู้฿ช้บริการมีความ
ละมีความรู้฿น
ด้านการสียภาษี
พิไมขึๅนร้อยละ 6เ 

- รายเด้ของ อบต. 
พิไมมากขึๅน 
-การจัดกใบภาษี
ป็นเปอยางถูกต้อง
ละมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
19 

 
ครงการออกส ารวจ
ทรัพย์สิน ทีไข้าขายต้อง
สียภาษีรงรือนละภาษี
ป้าย 
 

- ฿ช้ป็นข้อมูล฿นการ
บริหารงาน อบต.  
 

- พืไอพิไมความ
สะดวก฿ห้ก
ประชาชน 

- แเ,เเเ แเ,เเเ แเ,เเเ แเ,เเเ - พืๅนทีไต าบลหนอง
วงมีความพึง
พอ฿จร้อยละ 7เ 

- พิไมความสะดวก
฿ห้กประชาชน 

 
กองคลัง 

20 ครงการออกบริการออก
กใบภาษีนอกสถานทีไ 

- พืไอพิไมความสะดวก
฿ห้กประชาชน 

- อบต.มีรายเด้จาก
การกใบภาษ ี

- แเ,เเเ แเ,เเเ แเ,เเเ แเ,เเเ - ประชาชน฿นขต
พืๅนทีไต าบลหนอง
วงเด้รับความ
สะดวกพิไมขึๅนร้อย
ละ ่เ 

- พิไมความสะดวก
฿ห้กประชาชน 

 
กองคลัง 
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                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
21 ครงการจัดท าผังมือง 

 
- ฿ช้ป็นข้อมูล฿นการ
บริหารงาน อบต.  
- ฿ช้ป็นข้อมูลส าหรับการ
รียนการสอน 

- จัดท าผัง
มืองพืไอการ

พัฒนา 

- ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ - พืๅนทีไต าบล
หนองวงมีผัง
มืองทีไดีขึๅนร้อย
ละ 7เ 

- มีผังมือง฿ช้฿นการ
พัฒนาละบริหารงาน 
อบต. 

- กองคลัง 
- กองชาง 

22 ครงการพัฒนางานการ
คลังละงบประมาณ 

- พืไอประสิทธิภาพ฿นการ
จัดท าบัญชีรายรับ – จาย฿ห้
สอดคล้องกับข้อบัญญัต ิ
-พิไมประสิทธิภาพการ
จัดกใบรายเด ้

ปีละ ํ 
ครงการ 

- แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ - ประชาชนร้อย
ละ ่เ เด้รับ
ประยชน ์

- บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ฿นการ
ท างาน฿นหน้าทีไของ
ตนอง 

กองคลัง 

23 ครงการป้องกันยาสพ
ติด฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก 
 

- พืไอ฿ห้ความรู้กีไยวกับยา
สพ฿ห้กับดใก 
-พืไอหางเกลจากยาสพติด 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์,์์์ 5์,์์์ 5์,์์์ 5์,์์์ - ปัญหายาสพ
ติด฿นพืๅนทีไลดลง 
5เ 

- ดใกเด้รับความรู้ละ
เมยุงกีไยวกับยาสพ
ติด 
 

-กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 23 ครงการ - - - 15,576,000 15,600,000 15,200,000 15,200,000 - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
การรักษาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานภายใตຌการบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
ํ ครงการฝຄกอบรม

ผยพร฿ห้ความรูด้้าน
กฎหมายกประชาชน 

- ฿ห้ประชาชนเด้รับรู้
ระบียบข้อบังคับ  
กฎหมาย  ทีไควรรู้฿น
ชีวิตประจ าวัน 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ - ประชาชนร้อยละ 
7เ รู้กฎหมายพิไม
มากขึๅน 

- ลดปัญหาการอารัด 
อาปรียบทางสังคม 
- ประชาชนเด้รับรู้
กฎหมายทีไควรรู้฿น
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลดั 

2 ครงการบริหาร
จัดการดา้นวัสดภุาย฿น 
อบต.หนองวง 

- พืไอจายป็นคาวัสดุทุก
ประภท 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ - ประชาชนร้อยละ
7เ%ทีไมา฿ช้บริการ
เด้รับตามสะดวกขึๅน 

- มีอุปกรณ์ครืไอง฿ช้
฿นการท างานทีไ
ทันสมัยละรวดรใว
กับการ฿ห้บรกิาร
ประชาชน 

ส านักปลดั 

3 
 

ครงการอบรมพิไม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

-พืไอพิไมประสทิธิภาพ฿นการออก
ศึกษาดูงานนอกสถานทีไ 
-พืไอพิไมประสทิธิภาพ฿ห้กับ
ข้าราชการละพนกังาน฿น อบต.
หนองวง 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- - 300,000 300,000 300,000 -ข้าราชการพนักงาน
เด้รับความรู้จากการ
ฝຄกอบรมละศึกษาดู
งาน 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี
ขึๅน 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

         ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
         ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

          องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
การรักษาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานภายใตຌการบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารงานทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
4 ครงการบริการ

จัดการดา้น
สาธารณูปภค 

- พืไอจายป็นคา
สาธารณูปภค อบต.หนอง
วง 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - อบต.หนองวงมี
สาธารณูประภค฿ช้
฿นการบริหาร
จัดการส านักงาน
ละประชาชน 

- ประชาชนทีไข้ามา
฿ช้บริการมีระบบสา
ธารณูประภคพืไอ
฿ห้บริการครบกัน 

ส านักปลดั 

5 ครงการจดัซืๅอวัสดุทุก
ประภท 

-พืไอจายป็นคา฿ช้จาย฿น
หมวด คาตอบทน ฿ช้
สอยละวัสด ุ
- พืไอจัดซืๅอวัสดุทุก
ประภท฿นส านักงาน 
อบต.หนองวง 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - พืไอลดปัญหา
กีไยวกับ

คาตอบทน ละ
การ฿ช้วัสดุทุก
ประภท 7เ% 

- พืไอความ
สะดวกสบาย฿นการ
ท างาน 

-ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 

-กอง
การศึกษาฯ 

- กอง
การศึกษาฯ 

รวม 5  ครงการ - - - 1,600,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - - - 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

        ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
         ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

         องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
การรักษาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานภายใตຌการบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ํ.๎ ผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
1 ครงการพิไมประสิทธิภาพ

การรักษาความสงบ
รียบร้อยภาย฿นต าบล 

- พืไอประชาชนภาย฿น
หมูบ้านมีความปลอดภัย฿น 
ชีวิตละทรัพยส์ิน 

ตัๅงจุดตรวจอยาง
น้อยปีละ ๎ ครัๅง 

- 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ - ปัญหา
อาชญากรรมละ
การลักขมย฿น
พืๅนทีไลดลง 7เ% 

- ประชาชนทุก
หมูบ้านมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

2 ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
หนวยกู้ภัย-กู้ชีพิEMS) 

- พืไอพิไมประสิทธิภาพ
อ านวยความสะดวก฿น 
การน าผู้ทีไกดิอุบัติหตุสง
รงพยาบาล  

- พิไมประสิทธิภาพการปฐม
พยาบาลบืๅองต้น 
- สงพนักงาน ิEMSี ข้ารับ
การฝຄกอบรม 

ปีละ ํ ครงการ - 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - ผู้สียชีวิตจาก
อุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ
ลดลง 5เ% 

- ประชาชนเด้รับการ
ชวยหลือทันวลาละ
ถูกวิธี 
- การปฏิบัติงานของ
หนวยกู้ชีพ 
- กู้ภัยมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



48 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
การรักษาความมนคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานภายใตຌการบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ํ.๎ ผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
3 ครงการพิไมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติ หนา้ทีไของ 
สมาชิก  อปพร. 
 

- พืไอตรียมความพร้อม
฿ห้กับสมาชิก  อปพร. ฿น
ด้านตาง โ 

ปีละ ํ ครงการ - ใ์์,์์์ ใ์์,์์์ ใ์์,์์์ ใ์์,์์์ - ประชาชนเด้รับ
ประยชนร์้อยละ7เ 
-อปพร.มี
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน
฿นการ฿ห้บริการ 

- สามารถน าความรูท้ีไ
เด้รับจากการอบรมเป฿ช้
ประยชนก์ับตัวองละ
ผู้อืไนเด ้
-  สมาชกิ อปพร. 
สามารถปฏิบัติหน้าทีไเด้
อยางมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลดั 

4 ครงการจดัท าป้ายตือน
ทางรวมทางยก 

- พืไอตือน฿ห้ลดความรใว
ขตชุมชน ขตรงรียน
ตลอดจนทางยกตางโ 

ปีละ แ ครงการ - แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ - การกิดอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลง ํ์% 

- ลดอุบัติหตุละพิไม
ความปลอดภยั฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

5 

 

ครงการ฿ห้ความรู้ดา้นยา
สพติดละตรวจหาสาร
สพติด฿ห้กับพนักงานละ
ประชาชน 
 

-พืไอตรียมความพร้อมละ
฿ห้ความรู้฿ห้กับข้ารการ 
พนักงานละประชาชน 
 

ปีละ แ ครงการ - 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-พนักงานละ
ประชาชนเดร้ับ
ประยชนร์้อยละ๗์ 
 

-พักงานละประชาชน
เด้น าความรู้ทีไเด้รับจาก
การอบรมเป฿ช้ประ
ยนช์฿นชีวิตประจ าวัน 
 

 ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
การรักษาความมนคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานภายใตຌการบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ํ.๎ ผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒5 
ิบาที 

 
 

6 ครงการกอสร้างป้อม
ยามพืไอรักษาความ
ปลอดภัยภาย฿นต าบล
หนองวง 

- ลดปัญหาการลักขมย
ตลอดจนปญัหายาสพติด 

ปีละ ํ ครงการ - 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - ลดปัญหา
อาชญากรรมการ
จรกรรม฿นพืๅนทีไลดลง 
7เ% 

- ประชาชนเด้รับความ
ปลอดภัย฿นชวีิตละทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

7 ครงการจดัท าป้ายชืไอ
ประจ าครัวรือน
ภาย฿นต าบล 
 

- พืไอความสวยงามป็น
ระบียบ 
- พืไอบอกบ้านลขทีไ/หมู
ทีไ/ชืไอจ้าของบ้าน 

ปีละ ํ ครงการ - ใเ์,์์์ ใเ์,์์์ ใเ์,์์์ ใเ์,์์์ - ประชาชนพึงพอ฿จ
ร้อยละ ้เ 

- ความป็นระบยีบ 
- บอกชืไอลขทีไหมูบา้นชัดจน 

ส านักปลดั 

8 ครงการพิไม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันละบรรทาสา
ธารณภัย 

- พืไอ฿ห้การด านินงาน
ป้องกันบรรทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ 

ปีละ ํ ครงการ - 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - การป้องกันละ
บรรทาสาธารณภยัเด้
อยางมีประสิทธภิาพท า
฿ห้ประชาชนเด้รับ
ประยชน์ร้อยละ ้เ 

- การป้องกันละบรรทาสา
ธารณภัยมปีระสิทธภิาพละ
ข้าถึงประชาชนเด้ครอบคลุม 
- การชวยหลอืละบรรทาสา
ธารณภัยมปีระสิทธภิาพ 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
การรักษาความมนคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานภายใตຌการบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ํ.๎ ผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565  
ิบาที 

 
9 ครงกาจัดตัๅงศูนย์

ป้องกันละบรรทา
สารธารณภัย อบต.
หนองวง 

- พืไอความปลอดภยั฿น
ชีวิตละทรัพยส์ินของคน
฿นพืๅนทีไต าบลหนองวง 

ปีละ ํ ครงการ - ไ6่,์์์ 500,000 500,000 500,000 - ปัญหาอาชญากรรม
฿นพืๅนทีไลดลง ้เ% 

- พิไมความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลหนองวง 

ส านักปลดั 

10 ครงการจ้างหมา
คนงานพืไอปฏิบัติงาน
฿นศูนย์ EMS 

- ศูนย์EMSมีประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติงานมากขึๅน 

ปีละ ํ ครงการ - 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ - ร้อยละ 7เ ของ
ผู้฿ช้บริการมีความพึง
พอ฿จ 

- พิไมความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบล หนองวง 

ส านักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



51 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในละพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบຌานมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี                                                                                      
ํ.๎ ผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565  
ิบาที 

11 ครงการป้องกันละลด
อุบัติหตุทางถนน฿นชวง
ทศกาลส าคัญ 

- พืไอลดอุบัติหตุบนท้อง
ถนน฿นชวงทศกาลละ
ป้องกันป้องปรามยาสพ
ติด 

ตัๅงจุดตรวจปีละ        
๎ ครัๅง 

- 5เ,์์์ 5์,์์์ 5เ,์์์ 5เ,์์์ - การกิดอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลง  
ไ์% 

- พืไอลดอุบัติหตุบน
ท้องถนน฿นชวง
ทศกาลละป้องกัน
ป้องปรามยาสพติด 

ส านักปลัด 

12 ครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์กีไยวกับ
การป้องกันภัยพิบัต ิ

- พืไอประชาสัมพันธ์ละ
ลดปัญหาภัยพิบัต ิ

ปีละ ํ 
ครงการ 

- โ์,์์์ โ์,์์์ โ์,์์์ โ์,์์์ - ประชาชนรอ้ยละ 
่เ มีความข้า฿จ
กีไยวกบัภยัพิบัต ิ

- ลดปัญหาภยัพิบัติ
ภาย฿นต าบล 
หนองวง 

ส านักปลัด 

13 ครงการจดัซืๅอวัสดุ
ครืไองมือ฿นการป้องกัน
ละบรรทา สาธารณ
ภัย 

- พืไอ฿ห้มีครืไองมือ
ครืไอง฿ช้ 
ทีไมีประสิทธิภาพเว้฿ช้฿น
การป้องกันละบรรทา 
สาธารณภัย 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- แ6์,์์์ แ6์,์์์ แ6์,์์์ แ6์,์์์ - ร้อยละ ้เ ของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไมี
ความปลอดภยัพิไม
มากขึๅน 

- ป้องกันลดปัญหา
ภัยพิบัตภิาย฿นต าบล
หนองวง 

ส านักปลัด 

รวม 13 ครงการ - - - 3,898,000 3,950,000 3,950,000 3,950,000 - - - 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

              52 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

แ ครงการ฿ห้ทุนการศึกษา - พืไอ฿ห้ดใกยากจนทีไรยีน
ดีมีทุนการศึกษา 
- ขงขันความป็นลิศทาง 
วิชาการ 

- จัดทุนการศึกษา฿ห้กับ
นักรียน฿นรงรียนขต 
อบต.หนองวง 

- ํเ์,์์์ ํเ์,์์์ ํ์เ,์์์ ํ์เ,์์์ - ร้อยละ 7เ ของ
นักรียน รียนดี
หรือมีความป็น
ลิศ฿นด้านตางโ 
เด้รับทุน 

- นักรียนยากจน
เด้มีทุนการศึกษา
พืไอพัฒนาการ
ด้านการศึกษา฿ห้
ทียบทาชุมชน
มือง 

กอง 
การศึกษาฯ 

โ ครงการสงสริมการศึกษา
ครู ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

- พืไอสงสริม฿หค้รผูู้สอน
ดใกมีความรู้ความสามารถ
พิไมมากขึๅน 
-มีทักษะ฿นการสอนมาก
ขึๅน 

- ครูศูนย์พัฒนาดใกจบ
ปริญญาตรีอยางน้อย 
ศูนย์ละ  1  คน 

- โเเ,์์์ โเเ,์์์ โเเ,์์์ โเเ,์์์ - ครู ผดด. ฿นพืๅนทีไ 
้เ%เด้รับการศึกษา
฿นระดับสูงขึๅน 

- ครูเด้ความรู้ละ
พัฒนาทักษะ฿น
การสอนดใกมาก
ยิไงขึๅน 

กอง 
การศึกษาฯ 

ใ ครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การรียนการสอน
ของ ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

- พืไอนักรียนมีอุปกรณ์
การรยีนทีไทันสมัย  ละ
พียงพอ฿นการรียน การ
สอน 

- จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์สืไอ
การรยีนการสอน฿ห้
ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

- 5เเ,เ์์ 
 

5เเ,เ์์ 
 

5เเ,เ์์ 
 

5เเ,เ์์ 
 

- ศูนย์พัฒนาดใก
ลใก฿นพืๅนทีไ แเเ% 
มีสืไอการรียนรู้
ครบถ้วน 

- ดใกเด้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษาอยาง
ตอนืไอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



            53 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

 
4 ครงการจดัหาวัสดุ

ซอมซมอุปกรณ์สืไอวัสดุ
การรยีนการสอน฿ห้กับ 
รร. ทีไขาดคลน 

- พืไอนักรียนมีอุปกรณ์การ 
รียนทีไทันสมัย  ละ
พียงพอ฿นการรียนการ
สอน 

- จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์สืไอ
การรยีนการสอน฿ห้
รงรียนขต  อบต. 

- แ5เ,เ์์ 
 

แ5เ,เ์์ 
 

แ5เ,เ์์ 
 

แ5เ,เ์์ 
 

- รงรียนขาด
คลน฿นพืๅนทีไ 
้เ% เด้รับสืไอ
การรยีนรู ้

- ดใกเด้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาอยาง
ตอนืไอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 ครงการจดักิจกรรม 
วันดใกหงชาต ิ

- พืไอสงสริม฿ห้ดใกกล้า
สดงออกละพัฒนาทาง
วิชาการ 

- จัดกิจกรรมวันดใก 
ละจัดขงขันทาง
วิชาการ 
- จัดนิทรรศการ 

- 5์,์์์ 
 

5์,์์์ 
 

5์,์์์ 
 

5์,์์์ 
 

- ผู้ข้ารวม
กิจกรรมร้อยละ 
้เ มคีวามพึง
พอ฿จ 

- ดใกเด้รวม
กิจกรรม  ละ
เด้รับความรู้ทาง
วิชาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 ครงการจดักิจกรรมฉลอง
ฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมดใจพระ
จ้าอยูหัว รัชกาลทีไ แเ 

- พืไอป็นการฉลมิพระ
กียรติพระบาทสมดใจพระ
จ้าอยูหัวฯ 

- จัดกิจกรรมฉลมิพระ
กียรติ พระบาทสมดใจ
พระจ้าอยูหัวฯ 

- 5์,์์์ 10,000 - - - ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
แเเ% มีความ
ซาบซึๅง฿นพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- ประชาชนเด้
สดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 ครงการจดักิจกรรมวันม - พืไอป็นการฉลมิพระ
กียรตสิมดใจพระนางจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- จัดกิจกรรมฉลิมพระกียรติฯ
สมดใจสมดใจพระนางจ้าสิรกิิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

- ใ์,์์์ 
 

10,000 
 

- 

 
- 
 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
แเเ% มีความ
ซาบซึๅง฿นพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- ประชาชนเด้
สดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

    กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



    54 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

 
่ ครงการกษตรพืไออาหาร 

กลางวันดใกนักรียน 
- พืไอ฿ช้ป็นอาหาร
กลางวันส าหรับดใก 

 - พืไอลดต้นทุน฿นการซืๅอ
อาหาร 

 - นักรียน  ฿นขต
ต าบลหนองวง 

- โ์์,์์์ 
 

โ์์,์์์ 
 

โ์์,์์์ 
 

โ์์,์์์ 
 

- แเเ% ของดใก
นักรียนมีอาหาร
กลางวันทีไมี
ภชนาการ 

- นักรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

้ ครงการจดัซืๅอครืไองกรอง
นๅ าดืไมส าหรับดใกละ
ประชาชนทัไวเป 

- พืไอ฿ห้ดใกเดด้ืไมนๅ าทีไ
สะอาดถูกหลักอนามัย 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใก 
-รงรียน฿นต าบล 
-ทุกหมูบ้าน 

- ใ์์,์์์ 
 

300,000 
 

- 

 
- 

 
- รงรียน฿นพืๅนทีไ 
แเเ% มีนๅ าสะอาด
เว้บริภคพียงพอ 

- ดใกเดด้ืไมนๅ าทีไ
สะอาดถูกหลัก
อนามัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

 
ํเ ครงการสร้างลาน

อนกประสงค์หรือสนาม
ดใกลนศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 

- พืไอ฿ห้ดใกลใกมสีถานทีไ
ท ากิจกรรมตาง โ 

- กอสร้างลาน
อนกประสงค์ตามศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นขต
ต าบล 

- ่5์,์์์ 850,000 - - สามารถสนับสนุน
กิจกรรมของสภาดใก
ฯเด้เมน้อยกวาร้อย
ละ 5เของกจิกรรม 

- พืไอ฿ห้ดใกลใกมี
สถานทีไท ากจิกรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

ํแ ครงการสนับสนุนสงสริม
พัฒนาระบบการรียนการ
สอนของรงรียน฿นชุมชน 

- พืไอ฿ห้การรียนการสอน
฿นรงรียนมีประสิทธิภาพ
พิไมมากขึๅน 

- รงรียน฿นขตต าบล
หนองวง 
- สงสริม฿ห้มีบุคลากร
ทางการศึกษา฿ห้พอพียง 

- ํเ์,์์์ ํเ์,์์์ ํเ์,์์์ ํเ์,์์์ รงรียน฿นขตพืๅนทีไ 
แเเ%เด้รับการ
สงสริมสนับสนุน 

ดใกละยาวชน 
ประชาชน ฿นขต
พืๅนทีไ อบต. หนอง
วงเด้รวมกิจกรรมทีไ
กอประยชน์ตอสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

ํโ ครงการจ้างหมารถรับสง
นักรียน 

- พืไอ฿ห้การดินทางเป
กลับรงรียนสะดวกละ
ปลอดภัย 

- จัด฿ห้มีรถรับสงดใก
นักรียน฿นพืๅนทีไต าบล
หนองวง 

- - 720,000 - - นักรียน฿นพืๅนทีไ  
้เ % มีรถรับสงทีไ
สะดวกละปลอดภยั 

นักรียนมีความ
สะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
ดินทาง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

ํใ ครงการขอรับการสนบัสนุน
จัดหาครืไองคอมพิวตอร์
พืไอการศึกษาศูนย์พัฒนา
ดใกลใกละรงรียน 

- พืไอ฿ห้นักรียนศึกษา
ละมีทักษะ ฿นการ฿ช้งาน
คอมพิวตอร ์

- ศูนย์พัฒนาดใกลใก
จ านวน  6  หงละ
รงรียน฿นต าบล 

- 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ - ร้อยละ 80 ของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก
รงรียน฿นขตพืๅนทีไ
ต าบลมีคอมพิวตอร์
฿นการ฿ช้งาน 

- ศูนย์พัฒนาดใก
ลใก ละรงรียน฿น
ต าบล มีทคนลยี
สมัย฿หมเว้฿ช้฿นการ
ท างานละ
ประยชน์฿นการ
รียนการสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 ครงการน้อมน าปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงมา฿ช้฿น
รงรียน 

- พืไอ฿ห้นักรียนเด้น้อม
น าปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงเป฿ช้฿น
ชีวิตประจ าวัน 

- รงรียน฿นต าบล - แ5์,์์์ แ5์,์์์ แ5์,์์์ แ5์,์์์ - นักรียนร้อยละ ้เ 
ข้า฿จละเด้ปฏิบัติ
ตามหลักศรษฐกิจ
พอพียง 

- นักรียนเด้รู้จักการ
ด ารงชีวิตอยาง
พอพียง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
15 ครงการสนับสนุน

คา฿ช้จายการ
บริหารศึกษา 

- พืไอจายป็นคาอาหาร
กลางวัน 
- พืไอสนับสนุนคาจดัการ
รียนการสอน 
- คาหนังสือรียน/อุปกรณ์
การรยีน/คาครืไองบบ
นักรียน 
- สนับสนุนคากิจกรรม
พัฒนาผู้รียน 

-รงรียน฿นต าบล               
-หมูบ้าน  แ6 หง 
- ศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 

- - 2,450,000 2,450,000 2,450,000 - นักรียนเด้รับ
อุปกรณ์การรียนทีไ
ทันสมัย 
- เด้รับการ
สนับสนุน฿นทุกโ
ด้าน 

- นักรียนเด้รับ
อุปกรณ์การรียนทีไ
ทันสมัย 
- เด้รับการสนับสนุน
฿นทุกโด้าน 

กอง 
การศึกษาฯ 

16 ครงการกอสร้าง/
ปรับปรุงตอติม
หรือขยายศูนย์
พัฒนาดใกลใก 

- พืไอตอติมศูนยฯ์ตลอดจน
ซอมซมศูนย์ทีไช ารดุละ
กอสร้างซอมซมสวนควบ
฿ห้เด้มาตรฐาน 

- พัฒนาศูนย์ทุก
ศูนย์ภาย฿นต าบล
฿ห้เด้มาตรฐานละ
ปลอดภัย 

- ไ,000,์์์ ไ,000,์์์ ไ,000,์์์ ไ,000,์์์ ร้อยละ ้เ ของ
นักรียน/ผู้ปกครอง 
มีความพึงพอ฿จ 

- ดใกลใก฿นต าบล
เด้รับความปลอดภัย
ตลอดจนการรียนการ
สอนทีไเด้มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
17 ครงการสนับสนุน

กิจกรรมทีไกีไยวข้องกับ
ดใกละยาวชน 

- พืไอสงสริมกจิกรรม
ตางโทีไกีไยวกับดใกละ
ยาวชน 

- พืไอสงสริมกิจกรรมตางโ
ของดใกละยาชน฿นต าบล
หนองวง 

- แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ 
 

แเ์,์์์ 
 

- ดใกลใก ่เ% 
เด้รับการพัฒนา 

- ดใกละยาชน
ภาย฿นต าบลหนอง
วงเด้รับการ
สนับสนุน฿น
กิจกรรมตางโอยาง
ทัไวถึง 

กอง 
การศึกษาฯ 

18 ครงการอุดหนุนการ
จัดหาสืไอการรียนรู้ของ 
กศน.ต าบลหนองวง 

- พืไอสงสริมการรียนรู้
ของ ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบล 

- สนับสนุนจัดหาสืไอสิไงพิมพ์
สืไอการรียนรูต้างโของ 
กศน.ต าบลหนองวง 

- ใ์,์์์ ใ์,์์์ ใ์,์์์ ใ์,์์์ - ร้อยละ 100 
ของ กศน.เด้รับ
การสนับสนุน 

- ประชาชนเด้รับ
การรียนรู้ทาทียม
กัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

19 ครงการพิไมสาร
เออดีน ฿นดใกลใก 

- พืไอพิไมสารเออดีน 
฿นดใกลใก 

- จัดหาสารเออดีนพืไอ
จกจาย฿นศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 

- 5เ,์์์ 5เ,์์์ 5เ,์์์ 5เ,์์์ - ดใกลใก฿นพืๅนทีไ 
้เ% เมป็นรค
คอพอก 

- ดใกลใกเด้รับสาร
เออดีนอยางทัไวถึง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
20 ครงการประมินภาย฿น

สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

- สนับสนุนงบประมาณ฿น
การประมินภาย฿น 
- พืไอติดตามผลการ
ด านินงานของศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใกภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- โ0,์์์ โ0,์์์ โ0,์์์ โ0,์์์ - ร้อยละ ้เ ของครู
เด้รับการพัฒนา 

- ดใกลใก฿นต าบล
หนองวงเด้รับ
การศึกษา฿นศูนย์
พัฒนาดใกลใกทีไเด้รับ
มาตรฐาน 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

โแ ครงการติดตัๅง
ครืไองปรับอากาศ
ภาย฿นศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 

- ติดตัๅงครืไองปรับอากาศ
ภาย฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใกทุกศูนย์
ภาย฿นต าบลหนองวง 

- ใ00,์์์ ใ00,์์์ ใ00,์์์ ใ00,์์์ - ดใกลใก฿นศูนย์
พัฒนามีคุณภาพชีวิต
ทีไดี 

- ดใกลใก฿นต าบล
หนองวง 

กอง 
การศึกษาฯ 

22 ครงการยกระดับศูนย์
พัฒนาดใกลใก 

- ปรับปรุงศูนย์พัฒนาดใก
ลใก฿ห้เด้มาตรฐาน 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใกทุกศูนย์
ภาย฿นต าบลหนองวง 

- ใเ์,์์์ ใเ์,์์์ ใเ์,์์์ ใเ์,์์์ - ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ร้อยละ ่เ ฿นพืๅนทีไ
เด้รับการพัฒนา 

- ดใกลใก฿นต าบล
หนองวงเด้รับ
การศึกษา฿นศูนย์
พัฒนาดใกลใกทีไเด้รับ
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
23 ครงการพัฒนา

ศักยภาพ ครูผู้ดูลดใก 
- พืไอพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูลดใก฿ห้มากยิไงขึๅน 

- ครูผู้ดูลดใกของศูนย์ 
พัฒนาดใกลใกภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- ่์,์์์ ่์,์์์ ่์,์์์ ่์,์์์ - ครูผู้ดูลดใก฿นพืๅนทีไ
ร้อยละ ่เ เด้รับการ
พัฒนา 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ภาย฿นต าบลหนอง
วง เด้รับการ
พัฒนาละมี
มาตรฐานป็นทีไ
ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

24 ครงการติดตัๅงระบบตดั
เฟอัตนมตัิ฿นศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นต าบล 

- ติดตัๅงระบบตัดเฟ
อัตนมัติ฿นศูนย์พัฒนาดใก
ลใกภาย฿นต าบลหนองวง 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใกทุก
ศูนย์ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- โเ,์์์ 20,000 20,000 20,000 - ปัญหาอุบัติภัยจาก
เฟฟ้าลดลง แเเ% 

- พิไมความปลอดภัย
฿ห้กับดใกลใกละ
บุคลากรตลอดจน
ประชาชน฿นต าบล 

กอง 
การศึกษาฯ 

25 ครงการสร้างพีไนักอาน
฿นขตพืๅนทีไต าบลหนอง
วง 

- พืไอพัฒนาศักยภาพดใก
฿นขตพืๅนทีไต าบลหนอง
วง 

- ดใกเด้รับความรู้พิไม
มากขึๅน 
- มีทักษะ฿นการอานพิไม
มากขึๅน 

- โเ,000 20,000 20,000 20,000 - ดใก฿นพืๅนทีไร้อยละ 
่เ เด้รับการพัฒนา 
ละเด้รับความรู้ 

- ดใกลใกภาย฿น
ต าบลหนองวง 
เด้รับการพัฒนา
ละมีมาตรฐานป็น
ทีไยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
26 ครงการจ้างหมาท า

ความสะอาดศูนย์พัฒนา
ดใกลใก฿นต าบล 
 

- พืไอจ้างหมามบ้าน
ท าความสะอาดภาย฿น
ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทุกศูนย์ภาย฿นต าบล
หนองวง 

- 468,000 500,000 500,000 500,000 - ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น
พืๅนทีไร้อยละ ่เ เด้รับ
การพัฒนา 

- พืไอ฿ห้ศูนย์
พัฒนาดใกลใกนา
อยู ละมีความ
สะอาดปลอดภัย 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

27 ครงการตรวจตดิตาม
ประมินผลการจดั
การศึกษาภาย฿น 

- พืไอพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูลดใก฿ห้มากยิไงขึๅน 

-ติดตามประมินผล ครู
ผู้ดูลดใกของศูนย์
พัฒนาดใกลใกภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- แเ,000 แเ,000 แเ,000 แเ,000 - ครูผู้ดูลดใก฿นพืๅนทีไ
ร้อยละ ่เ เด้รับการ
พัฒนา 

- ศูนย์พัฒนาดใก
ลใกภาย฿นต าบล
หนองวง เด้รับ
การพัฒนาละมี
มาตรฐานป็นทีไ
ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

โ่ ครงการจดัหาอุปกรณ์
ครืไองลนส าหรับดใก 

- พืไอจัด฿ห้มีอุปกรณ์
ครืไองลนส าหรับดใก 

- จัดซืๅออุปกรณ์ครืไอง
ลนส าหรับดใก 

- 6เเ,เเเ 6เเ,เเเ 6เเ,เเเ 6เเ,เเเ - ดใก฿นชุมชนร้อยละ 
7เ มีทีไลนละของลน
ส าหรับดใกทีไ
หลากหลาย 

- ดใก฿นชุมชนจะ
มีทีไลนละของ
ลนส าหรับดใกทีไ
หลากหลาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

                  62 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรละพัฒนาการศึกษาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ใํ.๏ ผนงาน การศึกษา                    

   

 
ทีไ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลิต
ของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลทีไคาดวาจะ
เด้รับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
29 ครงการป้องกันดใก

จมนๅ า ฿นขตต าบล
หนองวง 
 

- พืไออบรม฿ห้ความรู้
ทีมครือขายการฝ้า
ระวังป้องกันดใกจมนๅ า
฿นขตต าบลหนองวง 

- กลุมดใกลใกละ
ดใกกอนวัยรยีน
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- - 20,000 20,000 20,000 - ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น
ร้อยละ  90  ของทีม
ครือขายการฝ้าระวัง
ละป้องกันดใกจมนๅ า
ภาย฿นต าบลหนองวง 
-ดใก฿นพืๅนทีไเด้รับการ
ฝຄกหัด฿ห้เหว้นๅ าป็น 

- ชุมชนละ
ผู้ปกครองมีความ
ตระหนัก฿นการ
ป้องกันการสียชีวิต
จากตกนๅ า฿นดใกอายุ
ตไ ากวา 15 ปี 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

30 ครงการอบรม ฿ห้
ความรู้ ดใกละ
ผู้ปกครองด้าน
สุขอนามัย 

- พืไอ฿ห้ผู้ปกครอง
ละครมูีความรู้฿นการ
ป้องกันรคตางโทีไ
กิดขึๅนกดใก 

- กลุมดใกลใกละ
ดใกกอนวัยรยีน
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- - 50,000 50,000 50,000 - ครูผู้ดูลดใก฿นพืๅนทีไ
ร้อยละ ่เ เด้รับการ
พัฒนา 

-  ท า฿ห้ดใกเด้รับการ
ดูลสุขภาพอยาง
ถูกต้อง                    
- ดใกมีสุขภาพ
ขใงรงมีพัฒนาการ
สมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 30  ครงการ - -  9,178,000 12,390,000 10,500,000 10,500,000 - -  

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๐ ผนงาน สาธารณสุข  

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ํ ครงการกาฬสินธุ์ คนดี  

สุขภาพดี รายเด้ด ี
- จัดงานมหกรรม 3ดี  ละ
สงสริมสนับสนุนกิจกรรม
ตางโของหมูบ้านชุมชน 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์,์์์ 50,000 - - - ประชาชน฿น
พืๅนทีไร้อยละ 
่เ เด้รับ
ประยชน์จาก
ครงการ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน฿ห้กิดผล
ป็นรูปธรรมบนฐาน
ปรัชญาศรษฐกิจบบ
พอพียง 

กอง
สวัสดิการฯ 

๎ ครงการขับคลืไอนสัตว์
ปลอดรคคนปลอดภัย 

- พืไอ฿ห้ประชาชนปราศจาก 
รคพิษสุนัขบ้า ละ
รคติดตออืไนโจากสัตว์ 
-พืไอจัดซืๅอวัคซีน อุปกรณ์฿น
การป้องกันรคพิษสุนัขบ้า 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- 5์,์์์ 5์,์์์ 5์,์์์ 50,000 - รคพิษสุนัข
บ้า฿นพืๅนทีไ
ลดลง แเเ% 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
ปราศจากรคพิษสุนัข
บ้าละรคติดตออืไนโ 
จากสัตว์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

๏ ครงการจัดซืๅอสารคมี฿น
การก าจัดลูกนๅ ายุงลาย
ละนๅ ายาคมีพนหมอก
ควัน 

- พืไอ฿ห้ประชาชนปราศจาก             
รคเข้ลือดออก ละ
รคติดตออืไนโ ทีไมียุงป็น
พาหนะ 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- แเเ,์์์ แเเ,์์์ แเเ,์์์ แเเ,์์์ - ลดปัญหา
เข้ลือดออก฿น
พืๅนทีไเด้ 5เ% 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
ปราศจากเข้ลือดออก 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 64 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๐ ผนงาน สาธารณสุข 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

ไ ครงการจดัซืๅอกลือ
เออดีน พืไอจกจาย 

- พืไอ฿ห้รคคอพอกหมดเป 
จากต าบลหนองวง 

ปีละ ํ ครงการ - ๕์,์์์ ๕์,์์์ ๕์,์์์ ๕์,์์์ - รคคอพอก฿น
ประชาชนลดลง
ร้อยละ ้เ 

- ประชาชนมี
สุขภาพขใงรง
ปราศจากรคคอ
พอก 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 ครงการผาตดัท าหมัน
สุนัข ละมว 

- พืไอลดปัญหาสุนัขละ
มวจรจัด฿นต าบล 

ปีละ ํ ครงการ - 5์,์์์ 5์,์์์ 5์,์์์ 5์,์์์ - ลดจ านวนสุนัขจร
จัดลงเด้ร้อยละ 5เ 
 

- ลดปัญหาสุนัข
ละมวจรจัด฿น
ต าบล 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๐ ผนงาน สาธารณสุข 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

7 ครงการส ารวจจ านวน
สัตว์ละขึๅนทะบียนสัตว์ 
ตามครงการสัตว์ปลอด
รค คนปลอดภัยจากรค
พิษสุนัขบ้า 

- ส ารวจปรมิาณของสุนัข
ละมว พืไอจดัสรรวัคซีน
เด้ครบถ้วน 

ปีละ ํ ครงการ - ใ์,์์์ ใ์,์์์ ใ์,์์์ ใ์,์์์ - จ านวนสุนัขละ
มวเดร้ับการดูล
ละป้องกันเด ้
ร้อยละ 7เ 

- จ านวนสุนัขละ
มวเดร้ับการ
ป้องกันทีไถูกวิธีละ
มีสุขภาพทีไดีขึๅน 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 ครงการป้องกันการพร
ระบายของรคติดตอตางโ 

-พืไอด านินการตาม
ครงการ 
-จัดซืๅอวัคซีน/อุปกรณ์฿น
การควบคุมรคระบาด 

ปีละ ํ ครงการ - ใ์,์์์ 2์,์์์ 2์,์์์ 2์,์์์ -ลดการพรระบาด
รคตดิตอตางโ 

-จ านวนรคระบาด
ลดลง 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 8 ครงการ - - - 360,000 350,000 300,000 300,000 - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๑ ผนงาน สังคมสงคราะห์ 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

ํ ครงการสงคราะห์บีๅยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

- ชวยหลือผู้สูงอายุ฿ห้
สามารถด ารงชีพอยูเด้
ดยจดับีๅยยังชีพ฿ห ้

ดือนละ ํ ครัๅง - แโ,เ์์,์์์ แโ,เ์์,์์์ แโ,เ์์,์์์ แโ,เ์์,์์์ - ผู้สูงอายุ฿นขต
พืๅนทีไเด้รับบีๅยยังชีพ
ทุกราย 

- ผู้สูงอายุ฿นขต  
ต าบลหนองวง
เด้รับสิทธิตามทีไ
กฎหมายก าหนด 

กอง
สวัสดิการฯ 

๎ ครงการสงสริมบีๅยยังชีพ
ผู้พิการ 

- พืไอ฿ห้ผู้พิการมี
สวัสดิการคุ้มครอง 

ดือนละ ํ ครัๅง - ใ,เ7โ,์์์ ใ,เ7โ,์์์ ใ,เ7โ,์์์ ใ,เ7โ,์์์ - ผู้พิการ฿นพืๅนทีไ
เด้รับบีๅยยังชีพทุก
ราย 

- ผู้พิการมี
สวัสดิการคุ้มครอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 ครงการสงสริมบีๅยยังชีพ
ผู้ป่วยอดส ์

- พืไอ฿ห้ผู้ป่วยอดส์ มี
สวัสดิการคุ้มครอง 

ดือนละ ํ ครัๅง - แโ์,์์์ แโ์,์์์ แโ์,์์์ แโ์,์์์ - ผู้ป่วยอดส์฿นพืๅนทีไ
เด้รับบีๅยยังชีพทุก
ราย 

- ผู้ป่วยอดสม์ี
สวัสดิการคุ้มครอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 ครงการงินส ารองจาย -พืไอ฿ช้ส ารองจายกรณี
ฉุกฉิน พืไอบรรทา
ความดือดร้อนของ
ประชาชน฿นต าบลหนอง
วง 

ดือนละ ํ ครัๅง - - 700,000 - - -ประชาชนทีไเด้รับ
ความดือดร้อนเม
น้อยกวาร้อยละ90
เด้รับการชวยหลือ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับความ
ดือดร้อนเดร้ับ
การชวยหลือ
อยางรงดวน 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคณุภาพ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวดั 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรบัการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๑ ผนงาน สังคมสงคราะห์ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

5 ครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนเด้รับการ
คุ้มครองด้านหลักประกัน
สุขภาพ 

ปีละ ํ ครงการ - แ75,์์์ แ75,์์์ แ75,์์์ แ75,์์์ - ประชาชนรอ้ยละ
่เ มีความพึงพอ฿จ 

- ประชาชนเด้รับการ
คุ้มครองด้าน
หลักประกันสุขภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 ครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

- พืไอ฿ห้ประชาชนเด้รับการ
คุ้มครองด้านกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ปีละ ํ ครงการ - 5เ,์์์ 5เ,์์์ 5เ,์์์ 5เ,์์์ - ประชาชนรอ้ยละ
่เ มีความพึงพอ฿จ 

- ประชาชนเด้รับการ
คุ้มครองด้านกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 ครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

-พืไอสมทบกองทุกระกัน
สังคม 

ปีละ ํ ครงการ - 400,000 400,000 400,000 400,000 -100% ของ
พนักงานมี
หลักประกันสุขภาพ/
ประกันสังคม 

-พนักงานมีชวีิตความ
ป็นอยูทีไดีขึๅน 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

-กอง
การศึกษาฯ 

-กอง
สวัสดิการฯ 
-กองชาง 

8 ครงการสมทบกองทุน
บ าหนใจบ านาญ 
ข้าราชการสวนท้องถิไน 

-พืไอสมทบกองทุนบ าหนใจ
บ านาญ ข้าราชการสวน
ท้องถิไน 

ปีละ ํ ครงการ - 300,000 300,000 300,000 300,000 -100% ของ
ข้าราชการเด้รับงิน
บ าหนใจ บ านาญ 

-ข้าราชการเด้รับงิน
บ าหนใจ บ านาญ 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

-กอง
การศึกษาฯ 

-กอง
สวัสดิการฯ 
-กองชาง 

รวม 8  ครงการ - - - 16,117,000 16,817,000 16,117,000 16,117,000 - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๑ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

1 ครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ละ฿ห้
ความรู้฿นการพัฒนา
ครอบครัว฿นชุมชน 

- พืไอ฿ห้กิดความสมัพันธ์
ทีไดีขึๅนกับคน฿นครอบครัว
ละชุมชน 

ปีละ ํ ครงการ - แเ,์์์ แเ,์์์ แเ,์์์ แเ,์์์ - ประชาชนกิดความรัก
ความข้า฿จ เมทะลาะกัน 

- คน฿นครอบครัวมี
สัมพันธเมตรีทีไดีขึๅน 
กิดความรักความ
ข้า฿จกันมากขึๅน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 ครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทกลุม
สตร ี

- พืไอ฿ห้กิดการพัฒนา 
ครอบครัว ดใก ยาวชน 
ละความสมอภาคทัๅง
ชายละหญิง 

ปีละ ํ ครงการ - 5เ,์์์ 5เ,์์์ 5เ,์์์ 5เ,์์์ - พัฒนา ครอบครัว ดใก 
ยาวชน ละความสมอ
ภาคทัๅงชายละหญิง 

- ประชาชนเด้รับการ
พัฒนา ครอบครัว ดใก 
ยาวชน ละความ
สมอภาคทัๅงชายละ
หญิง 

กอง
สวัสดิการฯ 

                                                                                                                               

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๑ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

3 ครงการพัฒนา
บทบาทสภาดใกละ
ยาวชนต าบลหนอง
วง 

- พืไอ฿ห้ดใกเดร้ับรู้ละ
รียนรู้ ด้านตางโ฿น
สังคม 

ปีละ ํ ครงการ - แเ,์์์ 10,000 10,000 10,000 - ดใกรู้ถึงบทบาทหน้าทีไของตัวอง
พิไมขึๅนร้อยละ 6เ 

- ดใกละยาวชน
เด้รับความรู้฿นการ
พัฒนาตัวอง฿นด้าน
ตางโ 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 ครงการรงรยีน
ผู้สูงอายุต าบลหนอง
วง 

- พืไอ฿ห้ผู้สูงอายุเด้
รียนรู้ พิไมทักษะ ผอน
คลาย สนุกสนาน เด้รับ
ความรู ้

ปีละ ํ ครงการ - 5เ,์์์ 50,000 - - - ผู้สูงอายุเด้รยีนรู้ พิไมทักษะ 
ผอนคลาย สนุกสนาน เดร้ับ
ความรู้฿นการ฿ช้ชีวิต฿นวัยชราพิไม
มากขึๅนร้อยละ 6เ 

- ผู้สูงอายุเด้รยีนรู้ 
พิไมทักษะ ผอนคลาย 
สนุกสนาน ละเด้รับ
ความรู้฿นด้านตางโ
พิไมมากขึๅน 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 ครงการอบรมละ
สงสริมอาชีพ 

- ประชาชนเด้รับความรู้ 
สามารถน าเปพัฒนา
อาชีพของตนองเด้ 

ปีละ ํ ครงการ - แ5เ,์์์ 150,000 - - - ประชาชนเด้รับความรู้ ล้วสาม
รถน าเปพัฒนาอาชีพของตนองเด้
ดียิไงขึๅนร้อยละ 6เ 

- ประชาชนเด้รับความรู้ 
สามารถน าเปพัฒนาอาชีพ 
สร้างรายเด้฿ห้กับ
ครอบครัว ละชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลองค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

6 ครงการสงสริมพัฒนา
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

- พืไอดูลอา฿จ฿ส฿น
สุขภาพรางกายผูสู้งอายุ 

ปีละ ํ ครงการ - แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ - ผู้สูงอายุร้อยละ 
้เ เด้รับการ
สงสริมสุขภาพ 

- ผู้สูงอายุมี
สุขภาพรางกาย
ขใงรงขึๅน 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การปฏิบัตหิน้าทีไของ     
อสม. 

- พืไอ฿ห้การปฎิบัติหน้าทีไ
ของอสม. มีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅน 
- อุดหนุนการปฏิบัติงาน
ของ อสม. ทุกหมูบ้าน 

ปีละ ํ ครงการ - แเเ,์์์ แเเ,์์์ แเเ,์์์ แเเ,์์์ - ประชาชนทีไข้า
รับบริการของ 
 อสม. ร้อยละ 7เ 
มีความพึงพอ฿จ 

- อสม. ข้า฿จ฿น
บาทบาทหน้าทีไ  
ความรับผิดชอบ
สามารถ
ปฏิบัติงานเด้
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



71 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๑ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

8 
 

ครงการอบรมป้องกัน
ละก้เขปญัหายาสพติด 

- พืไอ฿ห้ยาวชนละ
ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของยา
สพติด 
- พืไอ฿ห้ชุมชนละยาวชน
ปราศจากปญัหายาสพตดิ 
- พืไอรักษายียวยาผู้ติดยาสพ
ติด฿นพืๅนทีไ 

ปีละ ํ ครงการ - แ์,์์์ 10,000 10,000 10,000 - ลดปัญหาการติดยา
สพติดเด้ร้อยละ 5เ 

- ยาวชน฿นชุมชน
หางเกลยาสพติด 
- สร้างความขใมขใง
฿นชุมชน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

9 ครงการสร้างความ
สมานฉันท์ภาย฿นหมูบ้าน 
/ ต าบล 

- จัดกิจกรรมรวมกลุมพลัง
มวลชนจัดบริการสาธารณะ฿น
วัน ทสปช,อปพร, วันยาสพ
ติดลกละวันอาสารักษา
ดินดน 

ปีละ ํ ครงการ - แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ - ประชาชนมีความ
สามัคคี ละปัญหายา
สพติดลดลงร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนกิด
ความรู้จักสามัคคี    
เด้สดงออกถึงพลัง
฿นทางสร้างสรรค์ 
- ปัญหายาสพติด
ลดลง 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



72 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๑ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

10 
 

ครงการติดตามสริมพลัง
กลุมอาชีพภาย฿นต าบล 

- พืไอศึกษาสภาพทัไวเปละ
ปัญหาอาชีพของชุมชน฿น
ต าบลหนองวง  

ปีละ ํ ครงการ - - 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนเด้รับ
ความรู้ ล้วสามรถน า
ความรู้เป฿ช้฿น
ชีวิตประจ าวันมาก
ยิไงขึๅนร้อยละ60 

- ประชาชนเด้รับ
ความรู้ละ น าเป
พัฒนาอาชีพสรา้ง
รายเด้฿ห้กับ
ครอบครัว ละ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

11 ครงการป้องกันละก้เข
ปัญหาขยะ฿นชุมชน 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการจดัการ
ขยะอยา่งครบวงจร              -

เพื่อให้ประชาชนสามารถคดั
แยกขยะได้อยา่งถกูตอ้ง 

ปีละ ํ ครงการ - - 20,000 20,000 20,000 - คน฿นชุมชนมีสวน
รวม฿นการด านินงาน
จดัการขยะ฿นต าบล
หนองวง ร้อยละ 70 

- ประชาชนมีความ
ตระหนักละตืไนตัว
฿นการจดัการขยะ
ของชุมชนตนอง
ด้วยการรวมมือกัน
คัดยกขยะ฿นต าบล
หนองวง 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม  11 ครงการ - - - 580,000 620,000 420,000 420,000 - -  

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

73 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ใ สงสริมการพัฒนากษตรกรรมละภูมิปัญญาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการกษตรครบวงจร 

ํ.๑ ผนงาน การกษตรละปศุสัตว์ 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

ํ ครงการกษตรปลอด
สารพิษ 

- พืไอสงสริม฿ห้กษตรกรลด฿ช้
สารคมี฿นการปลูกพืชผักละ
ลีๅยงสัตว์ 

ลดการ฿ช้สารคมี฿น
พืๅนทีไ ต าบลหนองวง 

- แ6์,์์์ แ6์,์์์ แ6์,์์์ แ6์,์์์ - ลดการ฿ช้
สารคมี฿นพืๅนทีไเด้
ร้อยละ5เ 
 

- กษตรกรสามารถ 
ปลอดภัยจากสารพิษ 
- ผู้บริภคเด้บริภค
ผักทีไปลอดภัย 

กองสวัสดิการฯ 

๎ ครงการสงสริมการท า
นๅ าหมักชีวภาพละปุ๋ย
ชีวภาพ 

- พืไอ฿ห้กษตรลดต้นทุนการ
ผลิต 
- พืไอ฿ห้กษตรรู้จักวิธีท านๅ า 
หมักละปุ๋ยชีวภาพ 

กษตรกร฿นพืๅนทีไ
ต าบลหนองวง 

- แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ - กษตรกร฿ช้นๅ า
หมักพิไมขึๅนร้อย
ละ๕์ 

- กษตรกรสามารถ
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
฿ช้เด้อง 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 74 

 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ใ สงสริมการพัฒนากษตรกรรมละภูมิปัญญาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการกษตรครบวงจร 

ํ.๑ ผนงาน การกษตรละปศุสัตว์ 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๎๑๒ํ 

ิบาที 
๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

3 ครงการรณรงค์
ป้องกันรคระบาด
฿นสัตว์ลีๅยงละพืช 

- พืไอปอ้งกันรคระบาด฿นสัตว์
ลีๅยงละพืช 
- พืไอ฿ห้ประชาชนทราบถึงภัย
ของรคระบาด฿นสัตว์ลีๅยง
ละพืช 

พืๅนทีไการกษตร฿น
พืๅนทีไต าบลหนอง
วง 

- แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ - ลดการระบาดของ
รค฿นพืชเดร้้อยละ
ไ5 

- ประชาชนข้า฿จถึง
ภัยของรคระบาดทีไ
กิดขึๅน฿นสัตว์ลีๅยง
ละพืช  ละรูจ้ักวิธี
ป้องกันรคเด้ถูกต้อง 

กองสวัสดิการฯ 

4 ครงการปรับปรุง
ละสนบัสนุนศูนย์
ถายทอดทคนลย ี
การกษตร 

- พืไอ฿ห้การพัฒนาการ
กษตร฿นต าบลป็น 
เปอยางตอนืไอง 

พืๅนทีไ฿นต าบล
หนองวง 

- แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ แเ์,์์์ - กษตรกรผู้ลีๅยง
สัตว์เด้รับการ
สงสริมจากศูนย์
ถายทอดฯร้อยละ
5เ 

- ศูนย์ถานทอด
ทคนลยีการกษตร 
มีงบประมาณ฿นการ
พัฒนา฿ห้ดียิไงขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

5 ครงการสงสริม
ปลูกพืชพลังงาน
ทดทน 

- สงสริมการผลิตละ
ปรรูปพืชพลังงานทด 
ทน฿นท้องถิไน 

ดือนละ ํ ครัๅง - 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ - การปลูกพืช
พลังงานทดทน
พิไมขึๅนร้อยละ5เ 

- ป็นหลงผลิตละ
ปรรูปพืชพลังงาน
ทดทน 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา  

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ใ สงสริมการพัฒนากษตรกรรมละภูมิปัญญาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการกษตรครบวงจร 

ํ.๑ ผนงาน การกษตรละปศุสัตว์ 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
6 ครงการปรับปรุงดิน

ด้วยอินทรียวัตถ ุ
- ฟ้นฟูปรับสภาพดิน-ลด
ต้นทุนการผลิต                     
-ลดสารคมีตกค้าง฿นดิน 

ดือนละ ํ ครัๅง - ไ์,์์์ ไ์,์์์ ไ์,์์์ ไ์,์์์ - คุณภาพดินทีไ฿ช้฿น
การกษตรดีขึๅนร้อยละ
ไเ 

- การ฿ช้ปุ๋ยคมีลด
น้อยลง 
- ดินมีคุณภาพดีขึๅน 
- ผลผลิตพิไมขึๅน 
- ระบบนิวศน์ดีขึๅน 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 ครงการสงสริมการ
ผลิตขา้วพันธุ์ด ี

- พืไอพิไมผลผลติข้าวพันธ์ดี
ละมีคณุภาพ 

ดือนละ ํ ครัๅง - ไ์,์์์ ไ์,์์์ ไ์,์์์ ไ์,์์์ - ร้อยละ ่เ ของผู้
ปลูกข้าวเด้รับการ
สงสริม 

- ข้าวคุณภาพดีป็นทีไ
ต้องการของตลาด  
- มีมใดพันธ์ขา้วพันธ์ดี
฿นท้องถิไนจ าหนาย฿ห ้
กษตรกร฿นราคาถูก 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 ครงการป้องกันละ
ก าจัดรคมลงด้วยพืช
สมุนเพร 

- พืไอลดต้นทุนการผลติ 
- ลดสารคมตีกค้าง฿นดิน 
- รู้จักการ฿ช้พืชสมุนเพร
พืๅนบ้าน 

พืๅนทีไต าบลหนอง
วง 

- โ5,์์์ โ5,์์์ โ5,์์์ โ5,์์์ - ลดการ฿ช้สารคมี฿น
การฆามลงเด้ร้อยละ 
ใเ  

- กษตรกรปลอดภัย
จากสารคมี 
- รักษาสิไงวดล้อม 
-กษตรกรสามารถท า
฿ช้องเด้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

76 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ใ สงสริมการพัฒนากษตรกรรมละภูมิปัญญาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการกษตรครบวงจร 

ํ.๑ ผนงาน การกษตรละปศุสัตว์ 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
9 ครงการจดัท าปลง

ทดสอบการ฿ช้ปุ๋ย
อินทรีย์฿นนาข้าว 

- ลดต้นทุนการผลิต 
- ฿ช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทีไผลิต 
฿ช้อง฿นท้องถิไน 
- กษตรกรมีทางลือกละ 
สามารถปรียบทียบผลผลิต 
อยางชัดจน 

พืๅนทีไท านาต าบล
หนองวง 

- แ6์,์์์ แ6์,์์์ แ6์,์์์ แ6์,์์์ - พิไมปริมาณการ฿ช้ปุ๋ย
อินทรีย์฿นนาข้าวเด้ร้อย
ละ ไเ 

- ลดต้นทุนการผลิต 
- รักษา
สภาพวดล้อม 
- มีทางลือก฿นการ฿ช้
ปุ๋ย 

กองสวัสดิการ
ฯ 

10 ครงการพัฒนาพืๅนทีไ
รอบสระนๅ าสาธารณะ
ภาย฿นต าบล ฿ห้ป็น
สวนกษตรอินทรีย ์

- พืไอสงสริมกษตรอินทรีย์ 
฿ห้ประชาชนภาย฿นต าบล 
หนองวง 

สระนๅ าสาธารณะ
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- 5เเ,00์ 5เเ,00์ 5เเ,00์ 5เเ,00์ - ปริมาณกษตรอินทรีย์฿น
พืๅนทีไสาธารณะพิไมขึๅน
ร้อยละ 5เ 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับความรู้ด้าน
กษตรอินทรีย ์
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้บริภค 
พืชผักปลอดสารพิษ 

กอง
สวัสดิการฯ 

11 ครงการสงสริมพืช
ศรษฐกิจ 

- พิไมพืๅนทีไป่า 
- ลดความสีไยง฿นการปลูกพืช 
-ปรับสภาพดิน฿ห้หมาะสม฿น
การปลูกพืชศรษฐกิจ 

พืๅนทีไการกษตร
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- 6ใ์,์์์ 6ใ์,์์์ 6ใ์,์์์ 6ใ์,์์์ - กษตรกรมรีายเด้พิไมขึๅน
ร้อยละ ไเ  

- พืๅนทีไป่าพิไมขึๅน 
- กษตรกรมรีายเด้ 
- กษตรกรมรีายเด้
พิไมขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



 

77 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ใ สงสริมการพัฒนากษตรกรรมละภูมิปัญญาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการกษตรครบวงจร 

ํ.๑ ผนงาน การกษตรละปศุสัตว์ 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

12 ครงการปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 
จาก กก 

- วัตถุดิบมี฿น
ท้องถิไน 
- กษตรกรวางงาน 
- พิไมรายเด้ 

พืๅนทีไต าบล
หนองวง 

- แ6เ,์์์ แ6เ,์์์ แ6เ,์์์ แ6เ,์์์ - กลุมอาชีพ฿น
พืๅนทีไเด้รับการ
สงสริมร้อยละ 
7เ 

- ฿ช้วัสดุ฿นพืๅนทีไ
฿ห้กิดประยชน์ 
- กษตรกรมีงาน
ท า 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

แใ ครงการบริหาร/
จัดการนๅ าพืไอ
การกษตร 

- บริหารจัดการ
ระบบนๅ าพืไอ฿ช้฿น
การกษตร 

พืๅนทีไต าบล
หนองวง 

- 5,เเ์,์์์ 5,เเ์,์์์ 5,เเ์,์์์ 5,เเ์,์์์ - การบริหาร
จัดการนๅ า฿นขต
พืๅนทีไเด้รับการ
บริหารพิไมขึๅน
ร้อยละ ่เ 

- ประชาชน฿น
ขตต าบลหนอง
วงมีนๅ า฿ช้พืไอ
การกษตร
พียงพอกับความ
ต้องการ 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

รวม แใ    ครงการ - - - 7,515,000 7,515,000 7,515,000 7,515,000 - - - 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565 
ิบาที 

 
ํ -ครงการกอสร้างถนน 

คสล.สายหนองวง       
-สร้างก้วระยะ 5 
กม.พืไอชืไอมระหวาง  
ทต.สมดใจ  อบต.
สมดใจอบต.หนองวง
ทศบาลต าบลนา
มะขือ 

- พืไอ฿ห้มีถนน คสล.
฿ช้ป็นส้นทาง
คมนาคมเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

- กอสร้างถนน คสล. 
- ประชาชน฿นขต
ทศบาลสมดใจ 
อบต.สมดใจ,อบต.
หนองวง,ทศบาล
ต าบลนามะขือ 

- โเ,500,000 
 

โเ,500,000 
 

โเ,500,000 
 

โเ,500,000 
 

- ลดปัญหาอุบัติหตุ
บนท้องถนนเด้ร้อยละ 
ไเ 

- ประชาชนมี
ถนนลาดยาง 
฿ช้฿นการสัญจรเป
มาเด้สะดวก
ปลอดภัย 
- ประชาชน฿นขต
ทศบาลสมดใจ 
อบต.สมดใจ ,อบต.
หนองวง,ทศบาล
นามะขือ 

กองชาง 
อบจ. 

๎ ครงการกอสร้าง
ถนนลาดยางหรือถนน 
คสล.ภาย฿นต าบล 

- พืไอ฿ห้มี
ถนนลาดยางหรือถนน 
คสล. ฿ช้ป็นส้นทาง
คมนาคมเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

- ประชาชนมี
ถนนลาดยาง 
฿ช้฿นการสัญจรเปมา
เด้สะดวกปลอดภยั 

- แเ,000,000 
 

แเ,000,000 
 

แเ,000,000 
 

แเ,000,000 
 

- ปัญหาอุบัติหตุ
ลดลงร้อยละ 6เ 
-กษตรกรขนสง
ผลผลิตเด้ทันวลา 

- ประชาชนมี
ถนนลาดยางหรือ
ถนน คสล. ฿ช้฿น
การสัญจรเปมาเด้
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
อบจ. 

  

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

 
๏ ครงการซอมซม

ถนนลาดยางอสฟสัต์
ภาย฿นต าบล 

- พืไอปรับปรุงซอมซมผิว
จราจรถนนลาดยาง฿ห้฿ช้
฿นการคมนาคมเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

- ซอมซม
ถนนลาดยาง 
ภาย฿นต าบล฿ห้฿ช้การ
เด้ด ี

- แ,500,000 
 

แ,500,000 
 

แ,500,000 
 

แ,500,000 
 

- การขนถาย
ผลผลิตทางการ
กษตรคลองตัว
พิไมขึๅนร้อยละ
่เ 

- ประชาชนมีถนน
สภาพดี฿ช้สัญจรเป
มาเด้สะดวกรวดรใว
ปลอดภัย 

กองชาง 

๐ ครงการกอสร้างถนน  
คสล.ภาย฿นต าบล  16  
หมูบ้าน 

- พืไอ฿ห้มีถนน  คสล. ฿ช้
ป็นส้นทางคมนาคมเด้
สะดวกปลอดภยั 

- กอสร้างถนน  คสล. 
ภาย฿นต าบล ขนาด
กว้าง 5 ม.ยาว ใ กม. 
หนาฉลีไย เ.แ5 ม. 

- ้,000,000 
 

้,000,000 
 

้,000,000 
 

้,000,000 
 

- ลดอุบัติหตุ
บนถนนลดลง
ร้อยละ 6เ 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้ 

กองชาง 

๕ ครงการกอสร้างถนน 
คสล.หรือลาดยาง
ชืไอมตอระหวางต าบล 

- พืไอ฿ห้มีถนน คสล.หรือ
ลาดยางชืไอมตอระหวาง
ต าบลทีไมีความละ
ปลอดภัย฿นการคมนาคม 

-กอสร้างถนน คสล.
หรือลาดยาง ชืไอมตอ
ระหวางต าบล ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 4 
กม. หนาฉลีไย0.15 
ม. 

- แแ,000,000 แแ,000,000 แแ,000,000 แแ,000,000 - ลดอุบัติหตุ
บนถนนลดลง
ร้อยละ 6เ 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.หรือ
ถนนลาดยาง฿ช้฿น
การสัญจรเปมาเด้
สะดวกปลอดภัย 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

แบบ ผ.๐๑ 



 

  80 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
๒ ครงการซอมซมถนน 

คสล.หรือลาดยาง 
- พืไอซอมซมถนน คสล. 
หรือลาดยาง ฿ห้ดีขึๅนละ
สะดวก฿นการคมนาคมละ
ปลอดภัย 

- ซอมซมถนน คสล. 
หรือ ลาดยาง 

- แ,000,000 
 

แ,000,000 
 

แ,000,000 
 

แ,000,000 
 

- ลดอุบัติหตุบน
ถนนลดลงร้อยละ 
6เ 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.฿ช้฿นการสัญจร
เปมาเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

7 ครงการกอสร้างถนน
ลูกรังชืไอมตอระหวาง
ทศบาลสมดใจ อบต.
สมดใจ,อบต. หนองวง   
ทต.นามะขือ,  อบต.
ยอดกง  อ.นามน 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง฿ช้ 
ป็นส้นทางคมนาคม 
ชืไอมตอระหวางต าบลละ
ขนสงสินค้าทางการกษตร 

- กอสร้างถนนลูกรัง 
บดอัดนน  ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาวใ กม. 

- ใ,000,000 
 

ใ,000,000 
 

ใ,000,000 
 

ใ,000,000 
 

-ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางดการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการสัญจร
เปมาเดส้ะดวก  
ปลอดภัย 

- อบจ. 
กาฬสินธุ ์
-กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

๔1 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
8 
 
 
 
 

ครงการกอสร้างถนน

ลูกรัง ภาย฿นต าบล 

  

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง฿ช้ 
ป็นส้นทางคมนาคม฿น
หมูบ้าน 

- กอสร้างถนนลูกรัง

ขนาดกว้างตาม

สภาพพืๅนทีไ 

 

- ไ,500,000 

 
ไ,500,000 

 
ไ,500,000 

 
ไ,500,000 

 
- ปัญหาอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลง
ร้อยละ 6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อย
ละ 5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้
สะดวก  ปลอดภัย 

กองชาง 
 
 
 

9 ครงการกอสร้าง
ถนนลูกรังพืไอ
การกษตรภาย฿น
ต าบล 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง฿ช้
ป็นส้นทางคมนาคม  
- พืไอ฿ช้ล าลียงผลผลิต
ทางการกษตร 

- กอสร้างถนน
ลูกรังพืไอ
การกษตร ความ
กว้างตามสภาพ
พืๅนทีไ 

- 5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
- ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้
สะดวก  ปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

82 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ํเ ครงการซอมซม

ถนนลูกรังพืไอ
การกษตรชืไอม 
ระหวางต าบล 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง฿ช้ 
ป็นส้นทางคมนาคม 
ละขนสงผลผลติ
ทางการกษตร 

- ซอมซมถนนลูกรังพืไอ
การกษตรเดม้าตรฐาน 

- 5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
- ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้
สะดวก  ปลอดภัย 

กองชาง 

ํแ ครงการซอมซม
ถนนลูกรังภาย฿น
หมูบ้าน 

- พืไอปรับปรุง
ซอมซมถนนลูกรัง฿ห้
฿ช้การเด้ดดีังดิม 
- ฿ช้฿นการคมนาคมเด้
สะดวกปลอดภยั 

- ซอมซมถนนลูกรังภาย฿น
หมูบ้าน  ละต าบล฿ห้฿ช้การ
เด้ดี 

- โ,000,000 

 
 
 
 
 

 

โ,000,000 

 
โ,000,000 

 
โ,000,000 

 
- ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

                       83 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

- ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาละ
ล าลียงผลผลิต  
ทางการกษตรเด้
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 

ํโ ครงการซอมซม
ถนนลูกรังพืไอ
การกษตรภาย฿น
ต าบล 

- พืไอปรับปรุงซอมซม
ถนนลูกรัง฿ห้฿ช้การเดด้ี
ดังดิม 
- ฿ห้฿ช้฿นการคมนาคมเด ้
สะดวกปลอดภยั 

- ซอมซมถนนลูกรัง
พืไอการกษตร฿ห้฿ช้
การเดด้ีดังดิม 

- ใ,000,000 

 
ใ,000,000 

 
ใ,000,000 

 
ใ,000,000 

 

ํใ ครงการปรับปรุงถนน
ละ วางทอระบายนๅ า  
คสล.ภาย฿นต าบล 

- พืไอปรับปรุงถนน
พร้อมวางทอระบายนๅ า  
คสล. ฿ห้฿ช้การเด้ดี
ดังดิม 

- ปรับปรุงถนน
พร้อมวางทอ 

- ่00,000 
 

่00,000 
 

่00,000 
 

่00,000 
 

- ปัญหาอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลงร้อย
ละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมี
ถนน฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้
สะดวกรวดรใว 
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 



 

    84 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ํไ ครงการปรับปรุง

ซอมซม ระบบ
ประปา 

- พืไอก้เขระบบ
ประปา฿ห้฿ช้เด้ดังดิม 

- ปรับปรุงซอมซม
ระบบประปา฿ห้฿ช้
การเด้ดี 

- โ,000,000 

 
โ,000,000 

 
โ,000,000 

 
โ,000,000 

 
- ประชาชน฿น
ขตพืๅนทีไมีนๅ า
สะอาด฿ช้฿น
การอุปภค
พิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค       
- บริภค  อยาง
พียงพอ฿น
ครอบครัว 

กองชาง 

ํ5 ครงการขยายขต
ระบบทอประปา 

- พืไอขยายขตระบบ
ประปา฿ห้ประชาชนเด้
฿ช้นๅ าทัไวถึง 

- ขยายขตทอประปา
฿ห้กับราษฎรทีไยัง
เมเด้฿ช้นๅ าประปาเด้
฿ช้นๅ าประปาเด้อยาง
ทัไวถึง 

- ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ - จ านวน
ประชาชน฿นขต
พืๅนทีไมีนๅ าสะอาด
฿ช้฿นการบริภค
พิไมขึๅนร้อยละ 
6เ 

- ประชาชนมีนๅ า
฿นการอุปภค      
-บริภคอยาง
พียงพอ฿น
ครอบครัว 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



    85 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด.. 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ํ6 ครงการขุดจาะ

บอบาดาล 
- พืไอก้เขปัญหาการ
ขาดคลนนๅ า฿ช้฿นการ
อุปภค -บริภค 

- ขุดจาะบาดาล฿น
หมูบ้านหรือชุมชนทีไขาด
คลนนๅ า 

- 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ - จ านวนประชาชน
฿นขตพืๅนทีไมีนๅ า
สะอาด฿ช้฿นการ
บริภคพิไมขึๅนร้อย
ละ 6เ 

- ประชาชนมีนๅ า฿ช้
฿นการอุปภค – 
บริภค  อยาง
พียงพอ฿น
ครอบครัว 

กองชาง 

ํ7 ครงการกอสร้าง
สะพาน คสล. 
ภาย฿นต าบล 

- พืไอ฿ห้มีสะพานคสล. 
฿ช้ป็นส้นทางคมนาคม
เด้สะดวกปลอดภัย 

- กอสร้างสะพาน คสล. 
฿นพืๅนทีไต าบลหนองวง
ละชืไอมตอต าบล
฿กล้คียง 

- ้5์,์์์ ้5์,์์์ ้5์,์์์ ้5์,์์์ - ปัญหาอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลงร้อย
ละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมี
สะพาน คสล.฿ช้฿น
การสัญจรเปมาเด ้
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

    ่6 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

แ่ ครงการซอมซม
สะพาน คสล.ภาย฿น
ต าบล 

- ซอมซมสะพาน คสล.
฿ช้ป็นส้นทางคมนาคม
เด้สะดวกปลอดภยั 

- ซอมซมสะพาน 
คสล.฿ห้฿ช้การเดด้ ี

- แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ - ปัญหาอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลงร้อย
ละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อย
ละ 5เ 

- ประชาชนมี
สะพาน คสล.฿ช้฿น
การสญัจรเปมาเด้
สะดวกปลอดภยั 
 
 

กองชาง 

แ้ ครงการซอมซม
บอบาดาลบบมือ
ยก 

- พืไอซอมซมบอ
บาดาลบบมือยก฿ห้
สามารถ฿ช้งานเด้ดังดมิ 

- ปรับปรุงซอมซม
พัฒนาบอบาดาล฿ห้
฿ช้เด้ดีอยูสมอ 

- ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ - ปริมาณบอ
บาดาลทีไ฿ช้การเด้
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

- ประชาชนมีนๅ า฿น
การอุปภค – 
บริภค  อยาง
พียงพอ฿น
ครอบครัว 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   ่7 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
โเ ครงการปรับปรุง

ซอมซม ละจัดหาถัง
กใบนๅ าฝน 

- พืไอซอมซมถังกใบ
นๅ าฝน฿ห้สามารถ฿ช้กัก
กใบนๅ าเด ้

- ซอมซมถังกใบนๅ า
฿ห้฿ช้การเด้ด ี

- ่์์,์์์ ่์์,์์์ ่์์,์์์ ่์์,์์์ - ปริมาณการ฿ช้
นๅ าฝนพิไมขึๅน
ร้อยละ ไเ 

- หมูบ้านมีถังกัก
กใบนๅ าเว้฿ช้
฿นชวงฤดูล้ง 

กองชาง 

โแ ครงการกอสร้างฝายนๅ า
ล้น 

- พืไอกใบกักนๅ าเว้฿ช้฿น
การกษตรละปศุสตัว์
฿ห้กับประชาชน 

- กอสร้างฝายนๅ าล้น฿น
ขตพืๅนทีไต าบลหนอง
วง 

- ่,200,000 
 

่,200,000 
 

่,200,000 
 

่,200,000 
 

- ปริมาณนๅ าพืไอ
฿ช้฿นการกษตร
พิไมขึๅนร้อยละ 
ใเ 

- ประชาชนมีนๅ า
เว้฿ช้อุปภค       
-บริภคเด้ตลอด
ปี 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

    88 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
โโ ครงการซอมซม

ฝายนๅ าล้น 
- ปรับปรุงซอมซมฝายนๅ า
ล้น฿ห้฿ช้การเดด้ีสามารถ
กใบกักนๅ าเว้฿ช้เด ้

- ซอมซมฝายนๅ า
ล้นทีไมีอยูล้ว฿ห้ดี
ดังดิม 

- 5์์,์์์ 
 

5์์,์์์ 
 

5์์,์์์ 
 

5์์,์์์ 
 

- ปริมาณฝายนๅ า
ล้นทีไสามารถกัก
กใบนๅ าพิไมมากขึๅน
ร้อยละ 5เ 

- ประชาชนมีนๅ าเว้
฿ช้อุปภค-บริภค  
เด้ตลอดป ี

กองชาง 

โใ ครงการกอสร้าง
รองระบายนๅ า  คสล. 

- พืไอก้เขปัญหาการ
ระบายนๅ า฿นหมูบ้านเด้
สะดวก 

- กอสร้างระบายนๅ า  
คสล.ภาย฿นต าบล 

- โ,000,000 
 

โ,000,000 
 

โ,000,000 
 

โ,000,000 
 

- ระบบระบายนๅ า
ทีไทวมขังระบายเด้
ดีขึๅนร้อยละ 75 

- หมูบ้านมีรอง
ระบายนๅ า คสล. 
ละระบายนๅ าเด้
อยางมีระบบ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

89                                        

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

๎ไ ครงการกอสร้างหอ
กระจายขาว 

- พืไอสงสริมการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ขาวสารของทางราชการ 
฿ห้กับประชาชน฿นชุมชน 

- กอสร้างหอกระจาย
ขาวภาย฿นหมูบ้าน฿น
ขตรับผิดชอบ  อบต.
หนองวง 

- ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ ๎์์,์์์ ประชาชน฿น 
พืๅนทีไรู้ข้อมูล
ขาวสารพิไมขึๅนร้อย
ละ 6เ 

- ประชาชนเด้
รับทราบข้อมลู
ขาวสารของทาง
ราชการเด้รวดรใว 

กองชาง 

๎5 ครงการปรับปรุงละ
ซอมซมหอกระจายขาว 

- พืไอสงสริมการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ขาวสารของทางราชการ 
฿ห้กับประชาชน฿นชุมชน 

- ซอมซมหอกระจาย
ขาวภาย฿นหมูบ้าน฿น
ขตรับผิด 
ชอบ  อบต. 
หนองวง 

- 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ 5์์,์์์ ประชาชน฿น 
พืๅนทีไรู้ข้อมูล
ขาวสารพิไมขึๅนร้อย
ละ 6เ 

- ประชาชนเด้
รับทราบข้อมลู
ขาวสารของทาง
ราชการเด้รวดรใว 

กองชาง 

 

 

 

  

แบบ ผ.๐๑ 



 

90 

 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
๎6 ครงการขยายขต

ระบบจ าหนายเฟฟ้า
สาธารณะ 

- พืไอ฿ห้มีกระสเฟฟ้า฿ช้
฿นชุมชน 
- พืไอ฿ห้มีสงสวาง฿นยาม
กลางคืนลดปญัหา
จรกรรม 

- ติดตัๅงเฟฟ้าสาธารณะ 
- ซอมซมเฟฟ้าสาธารณะ
ภาย฿นขตรับผดิชอบของ
อบต. หนองวง 

- แ,ใเเ,เเเ แ,ใเเ,เเเ แ,ใเเ,เเเ แ,ใเเ,เเเ - ขยายขตเฟฟ้า
สาธารณะพิไมขึๅน
ร้อยละ ใเ ตอป ี

- ชุมชนมีสงสวาง
พียงพอ฿นยามคไ า
คืน 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
จรกรรม 

กองชาง 

โ7 ครงการกอสร้าง
สหกรณ์ร้านคา้ชุมชน 

- พืไอ฿ห้มีสหกรณ์ร้านค้า
฿นต าบล 

- กอสร้างอาคารร้านค้า
สหกรณ์฿นต าบล 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - มีร้านค้าทีไป็น
ของประชาชนพิไม
มากขึๅนร้อยละ 
ไเ  

- ประชาชนเด้ซืๅอ
สินค้า฿นชุมชน 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
โ่ ครงการกอสร้าง หรือ

ปรับปรุงศาลา
อนกประสงค์ 

- พืไอ฿ช้ป็นทีไ
ประชุมสมัมนาหรือจัด
กิจกรรมอืไน โ ฿ห้กับ
ประชาชนหรือหนวยงาน
ตางโ 

- กอสร้างศาลา
อนกประสงค์ 
- ปรับปรุงศาลา
อนกประสงค์ 

- ้เเ,เเเ ้เเ,เเเ ้เเ,เเเ ้เเ,เเเ - ประชาชนเด้รับ
ประยชน์พิไมขึๅนร้อย
ละ ่เ 

- ประชาชนมี
สถานทีไท ากิจกรรม
ตาง โ฿นหมูบ้าน 

กองชาง 

โ้ ครงการขยายขต
เฟฟ้ารงสูงชืไอม
ระหวางต าบล 

- ขยายขตเฟฟ้ารงสูง฿ห้
พียงพอตอความต้องการ
ของประชาชน 

- ขยายขต
เฟฟ้ารงสูงชืไอม 
ระหวางต าบลหนอง
วง 

- โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ - ประชาชน฿นพืๅนทีไเด้
฿ช้เฟฟ้า พียงพอกับ
ความต้องการ 
-ขตเฟฟ้าเด้รับการ
ขยายพิไมขึๅนร้อยละ 
ไเ 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลละพืๅนทีไ
฿กล้คียงมเีฟฟ้า฿ช้
อยางทัไวถึง 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

ใเ ครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภาย฿น
ต าบล 

- พืไอความสะอาดป็น
ระบียบรียบร้อย- พืไอ
ปรับปรุงอาคารสถานทีไ
ตลอดสิไงกอสร้างตางโ
฿ห้อยู฿นสภาพทีไพร้อม฿ช้
งาน 

- ทีไสาธารณะต าบล
หนองวงชน อาคาร
สถานทีไภาย฿น อบต.
หนองวง 

- ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ - พืๅนทีไต าบลหนอง
วงเด้รับการ
ปรับปรุงมากขึๅน
ร้อยละ 6เ 

- อาคารสถานทีไ
สะอาดรียบร้อย   
งามตา-สถานทีไ
สาธารณะประยชน์
อยู฿นสภาพทีไดี ละ
กิดประยชน์สูงสุด
กับประชาชน 

กองชาง 

ใแ ครงการกอสร้าง
อางกใบนๅ าพืไอ
การกษตร 

- กอสร้างอางกใบนๅ า 
฿ห้฿ช้การเด้ดสีามารถ
กใบกักนๅ าเว้฿ช้เด ้

- กอสร้างอางกใบนๅ า
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- แเ,เเเ,เเเ แเ,เเเ,เเเ แเ,เเเ,เเเ แเ,เเเ,เเเ - มีปริมาณนๅ าพืไอ
การกษตรพิไมขึๅน
ร้อยละ ใเ 

- ประชาชนมีนๅ าเว้
฿ช้พียงพอตอความ
ต้องการ 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

ใโ ครงการซอมซมอาง
กใบนๅ าพืไอการกษตร 

- ปรับปรุงซอมซมอาง
กใบนๅ า฿ห้฿ช้การเดด้ี
สามารถกใบกักนๅ าเวเ้ด้
ตลอดป ี

- ซอมซมอางกใบนๅ าทีไ
มีอยูล้ว฿ห้ดดีังดิมมี
สภาพดสีามารถกักกใบ
นๅ าเด ้

- แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ - มีปริมาณนๅ าพืไอ
การกษตรพิไมขึๅน
ร้อยละ ใเ 

- ประชาชนมีนๅ าเว้
฿ช้พียงพอกับ
ความต้องการ 

กองชาง 

ใใ ครงการกอสร้าง
ตลาด ชุมชนพืไอ
การกษตร 

- พืไอ฿ห้มีตลาดชุมชน
฿นการขายสินค้าทีไ
กษตรกรเด้ผลิตหรือ
ปลูกน ามาขาย 

- กอสร้างลานตลาด
ชุมชน฿นต าบล 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - กษตรกรมีพืๅนทีไ
จ าหนายสินค้าพิไม
มากขึๅนร้อยละ 5เ 

- ประชาชนเด้ซืๅอ
สินค้า฿นชุมชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

ใไ ครงการกอสร้างทอ
หลีไยม 

- พืไอกอสร้างทอ
หลีไยมลดปัญหานๅ า
ทวมละกัดซาะถนน 
 

- กอสร้างทอ
หลีไยม  คสล.ถนน
พืไอการกษตร 

- แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ - ลดอุบัติหตุบนท้องถนน 
- ลดปัญหานๅ าทวมขังละ
การจัดซาะถนนลงเดร้้อย
ละ 4เ 

- ประชาชน฿ช้
ถนนเด้อยาง
ปลอดภัย 
- ลดปัญหานๅ า
ทวมขัง 

กองชาง 

ใ5 ครงการกอสร้าง
ถนนลาดยาง ชืไอม
ระหวางต าบลสาย         
บ้านดงค าพัฒนา ถึง
บ้านป่านกขาบ 

- พืไอป็นส้นทาง
คมนาคมละขนสง
ผลผลติของกษตร
ออกสูตลาดเด้สะดวก
ละปลอดภัย 
- ลดปัญหาการกดิ
อุบัติหต ุ

- กอสร้าง
ถนนลาดยางความ
กว้างผิวจราจร 6 
มตรเหลทางลาด
ยางข้างละแ มตร 

- โเ,เเเ,เเเ โเ,เเเ,เเเ โเ,เเเ,เเเ 
 

โเ,เเเ,เเเ 
 

- ปัญหาอุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ
ลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผลทางการ
กษตรคลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ราษฎรเด้มี
ส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดรใว 

อบจ. 
กาฬสินธุ ์

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ใ6 ครงการขุดลอกหลง

นๅ า พืไอการกษตร 
- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
หลงนๅ า฿ช้฿นการกษตร 

- ขุดลอกล าห้วย          
/ หนองคลอง / บึง 

- ไ,เเเ,เเเ ไ,เเเ,เเเ ไ,เเเ,เเเ ไ,เเเ,เเเ - มีนๅ าพืไอ฿ช้
฿นการกษตร
พิไมมากขึๅน
ร้อยละ ไเ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
มีหลงนๅ า฿ช้฿น
การกษตร 

กองชาง 

ใ7 ครงการกอสร้างลาน
กีฬา อนกประสงค ์

- พืไอ฿ห้ยาวชนเด้มี
ลานกีฬาพืไอออกก าลัง
กาย 

- กอสร้างลานกีฬา
อนกประสงค์ 
ภาย฿น ต.หนองวง 

- 5,เเเ,เเเ 5,เเเ,เเเ 5,เเเ,เเเ 5,เเเ,เเเ - สงสริมการ
ลนกีฬา฿น
พืๅนทีไเด้ร้อยละ 
6เ 

- พืไอ฿ห้ยาวชน
เด้มลีานกีฬาพืไอ
ออกก าลังกาย 

กองชาง 

ใ่ ครงการกอสร้าง
ประปาผิวดินขนาด
฿หญ 

- พืไอก้เขปัญหาการ 
ขาดคลนนๅ าอุปภค     
- บริภคของประชาชน 

- กอสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
฿หญภาย฿นต าบล 

- ไ,5เเ,เเเ ไ,5เเ,เเเ ไ,5เเ,เเเ ไ,5เเ,เเเ - มีปริมาณนๅ า
สะอาด฿ช้
พิไมขึๅนร้อยละ 
6เ 

- ประชาชน  
ชุมชนทีไอยู
฿กล้คียงเด้฿ช้นๅ า
อุปภค-บริภคเด้
อยางพียงพอ 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ใ้ ครงการปรับปรุงทอ

มนท์ระบบประปา
หมูบ้าน 

- พืไอก้เขปัญหาการ 
฿ช้นๅ าประปา฿นหมูบ้าน
ภาย฿นต าบล 

- วางทอมนท์ระบบ
ประปาหมูบ้าน฿หม
ทัๅงหมด 

- ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ - มีปริมาณนๅ า
สะอาด฿ช้
พิไมขึๅนร้อยละ 
6เ 

- ประชาชนเด้฿ช้
นๅ าอยางสะดวก
ละทัไวถึง 

กองชาง 

ไเ ครงการกอสร้างระบบ
ประปาบาดาล 

- พืไอก้เขปัญหาการ
ขาดคลนนๅ าอุปภค     
– บริภค ของประชาชน 

-กอสร้างระบบประปา
บาดาลภาย฿นต าบล 

- ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ - มีปริมาณนๅ า
สะอาด฿ช้
พิไมขึๅนร้อยละ 
6เ 

- ประชาชน  
ชุมชนทีไอยู 

กองชาง 

ไแ ครงการกอสร้างป้าย 
นวขตพืๅนทีไ ต าบล
หนองวง 

- พืไอ฿ห้ทราบนวขต
พืๅนทีไ 

- มีป้ายนวขตทีไ
ชัดจน 

- แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ - ประชาชนเด้รับ
ประยชน์ละมี
ความพึงพอ฿จร้อย
ละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
ประยชน์ละมี
ความพึงพอ฿จร้อย
ละ 7เประชาชน
เด้รับความสะดวก 
จากปา้ยนวขต 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



  

     97 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑  
ิบาที 

 
ไโ ครงการกอสร้างรัๅวนว

ขตพืๅนทีไสาธารณะ
ภาย฿นต าบล 

- พืไอ฿ห้ทราบนวขต
พืๅนทีไสาธารณะภาย฿น
ต าบล 
- ป้องกันการรุกลๅ าขต
พืๅนทีไสาธารณะ 

-ประชาชนทราบรัๅว
นวขตพืๅนทีไ
สาธารณะภาย฿น
ต าบล 

- แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ - การรุกลๅ าพืๅนทีไ
สาธารณะลดลง 
7เ% 

- ป้องกันการรุก
ลๅ านวขตพืๅนทีไ
สาธารณะ 

กองชาง 

ไใ ครงการกอสร้าง
ถนนลาดยางชืไอม
ระหวางต าบล.สายบ้าน
สร้างก้วถึงบ้านป่ง
ชือก 

- พืไอป็นส้นทาง
คมนาคมละขนสง
ผลผลติของกษตร
ออกสูตลาดเด้สะดวก
ละปลอดภัย 

- กอสร้างถนนลาดยาง
ความกว้างผิวจราจร 
6 มตรเหลทางลาด
ยางข้างละแ มตร 

- 5,เเเ,เเเ 5,เเเ,เเเ 5,เเเ,เเเ 5,เเเ,เเเ -ปัญหาอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลงร้อย
ละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อย
ละ 5เ 

- ราษฎรเด้มี
ส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดรใว 

อบจ. 
กาฬสินธุ ์

 

       

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑  
ิบาที 

 
ไไ ครงการปรับปรุง

ซอมซมถนนลาดยาง
ชืไอมระหวางต าบล
สายบ้านสร้างก้ว 
ถึงบ้านนามะขือ 

- พืไอป็นส้นทาง
คมนาคม ละขนสง
ผลผลติของกษตร
ออกสูตลาดเด้สะดวก
ละปลอดภัย 

- กอสร้างถนนลาด 
ยางความกว้างผิว
จราจร 6 มตรเหล
ทางลาดยางข้างละ1 
มตร 

- 6,เเเ,เเเ 6,เเเ,เเเ 6,เเเ,เเเ 6,เเเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ราษฎรเด้มี
ส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
฿นการ฿ช้ส้นทาง
ละลดปัญหา
อุบัติหตุ 

อบจ. 
กาฬสินธุ ์

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ไ5 ครงการกอสร้าง

ถนนลาดยาง ชืไอม
ระหวางต าบลสายบ้าน 
หนองวง ม.แ6  ถึง
บ้านป่งชือก 

- พืไอป็นส้นทาง
คมนาคม ละขนสง
ผลผลติของกษตรออกสู
ตลาดเดส้ะดวกละ
ปลอดภัย 

- กอสร้างถนนลาดยาง
ความกว้างผิวจราจร 
6 มตรเหลทางลาด
ยางข้างละ1 มตร 

- ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ราษฎรเด้มี
ส้นทางการ 
คมนาคมสะดวก
รวดรใว 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

ไ6 ครงการกอสร้าง
สะพาน คสล.ข้ามห้วย
ขัวดง บ้านสร้างก้ว 

- พืไอมีสะพานทีไ
มาตรฐาน฿ห้ประชาชน
฿ช้ 

- สร้างสะพาน คสล.
ข้ามห้วยดง 

- - 600,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกละ
ปลอดภัยพิไมขึๅน
ร้อยละ๗์ 

- ประชาชนมี
ความสะดวกละ
ปลอดภัย 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑     
ิบาที 

 
47 ครงการปรับปรุง

ซอมซมถนนลูกรังบด
อัดนนชืไอมระหวาง
ต าบล ระหวาง 
บ.นนชาด ต.หนอง
วง ถึง ต าบลนา
มะขือ 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง฿ช้ 
ป็นส้นทางคมนาคม
ชืไอมติดตอระหวาง
ต าบลละขนสงสินค้า
ทางการกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดนน  ขนาด
กว้าง  6 ม. ยาว  3  
กม. 

- - - 6,เเเ,เเเ - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังนวขต฿ช้฿น
การสัญจรเปมา 
เด้สะดวก ปลอดภัย
ละลดปริมาณการ
สียหายของสินค้า
ทางการกษตร 

กองชาง 
อบจ. 

48 ครงการขุดลอกหนอง
ป้า ม.5 

-พืไอ฿ห้ประชาชนมี
หลงนๅ า฿ช้฿นอุปภค
ละพียงพอตอการ
ท ากษตรกรรม 

-ขุดลอกหนองป้า - - 1,500,000 - - - ประชาชนมีนๅ า฿ช้
พืไอการกษตร
พิไมขึๅนร้อยละ ไเ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
หลงนๅ า฿ช้฿น
อุปภคละ
กษตรกรรม 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

    101 

 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

49 ครงการขุดลอกหนอง
มใก  ม.ไ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีหลง
นๅ า฿ช้฿นอุปภค ละ
พียงพอตอการ฿ช้พืไอ
การกษตร 

- ขุดลอกหนองมใก - - แ,5เเ,เเเ - - - ประชาชนมีนๅ า฿ช้
พืไอการกษตร
พิไมขึๅนร้อยละ ไเ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
หลงนๅ า฿ช้฿นอุปภค 
ละพียงพอตอการ
ท ากษตรกรรม 

อบจ. 
กาฬสินธุ ์

50 ครงการขุดลอกหนอง 
ค าวัวนา ม.แ5 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีหลง
นๅ า฿ช้฿นอุปภคบริภคละ
พียงพอตอการ฿ช้พืไอ
การกษตร 

- ขุดลอกหนองค าวัว
นา บ.หนองวง  
หมู 15 

- - - แ,5เเ,เเเ - - ประชาชนมีนๅ า฿ช้
พืไอการกษตร
พิไมขึๅนร้อยละ ไเ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
หลงนๅ า฿ช้฿นอุปภค 
ละพียงพอตอการ
ท ากษตรกรรม 

อบจ. 
กาฬสินธุ ์

51 ครงการขุดลอกหนอง
ย้บ้านดงค า ม.แแ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีหลง
นๅ า฿ช้฿นอุปภคพืไอการ 

- ขุดลอกหนองย้ - - - แ,5เเ,เเเ - - กษตรกร฿นพืๅนทีไ
มีนๅ า฿ช้พืไอ
การกษตรพิไมขึๅน
ร้อยละ ไเ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
หลงนๅ า฿ช้฿นอุปภค 
ละพียงพอตอ
การกษตร 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 แเ2 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที ่

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

ป้าหมาย
ิผลผลิตของ
ครงการี 

งบประมาณละท่ีผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
52 ครงการปรับปรุง

ซอมซมถนนลูกรังบด
อัดนน ชืไอมระหวาง
บ้านสร้างก้ว         
ต.หนองวง ถึง บ้าน
พนสวาง ต.นามะขือ 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง
฿ช้ป็นส้นทาง
คมนาคมชืไอมติดตอ
ระหวางต าบลละ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดนน  ขนาด
กว้าง6 ม. ยาว 3 
กม. 

- แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ - - - ประชาชนร้อยละ 
ไเ มีถนนทีไมสีภาพดี
เว้฿ช้พืไอการคมนาคม 
ละขนสงสินค้า
การกษตร 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้
สะดวก  ปลอดภัย 

กองชาง 
อบจ. 

53 ครงการกอสร้าง
อาคารกิจการสภา 
อบต.หนองวง 

- พืไอ฿ช้฿นการท า
กิจการสภาละ฿ช้
ประชุม 

- กอสร้างอาคาร
กิจการสภา 

- - - - แ0,0เเ,เเเ - พิไมประสิทธิภาพ฿น
การบริการประชาชน
ละประชาชน
ผู้รับบริการมคีวามพึง
พอ฿จร้อยละ ้เ 

- พืไอ฿ช้฿นงาน
กิจการสภาตางโ
ละ฿ช้฿นการ
ประชุม 

กองชาง 

          
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

แเ3 

 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
54 ครงการซอมซม

ถนน ลูกรังส้นรอบ
หนองคูทด 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรังทีไ
มาตรฐาน฿ช้ป็น
ส้นทางคมนาคม 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังรอบหนองคู
ทด฿ห้เด้มาตรฐาน 

- - 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - ประชาชนผู้฿ช้ถนนมี
ความพึงพอ฿จร้อยละ 
5เ 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลละพืๅนทีไ
฿กล้คียงเด้รับความ
สะดวก฿นการ฿ช้
ถนน 

กองชาง 

55 ครงการจดัซืๅอ
ตะกรงหลใกปຂด
รองระบายนๅ า 
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- พืไอจัดชืๅอตะกรง
หลใกปຂดรองระบายนๅ า
ภาย฿นต าบล 

- มีตะกรงหลใก
ปຂดรองระบายนๅ า
ทุกจุดภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ - ลดอุบัติหตุร้อยละ 
ไเละพิไมการ
ระบายนๅ าทีไมี
ประสิทธิภาพ 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลละผู้สญัจรเป
มาเดร้ับความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

แเ4 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑  
ิบาที 

 
56 ครงการกอสร้างหรือ

ขยายขตประปาหอถัง
สูง 

- กอสร้างหรือขยายขต
ประปาหอถังสูง฿ห้
พียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

- กอสร้างหรือ
ขยายขตประปา
หอถังสูงภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - ประชาชน฿น
พืๅนทีไมีนๅ าสะอาด
เว้ส าหรับอุปภค
พิไมขึๅนร้อยละ ไเ 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลมีนๅ าสะอาด฿ช้
อุปภคบริภคอยาง
พียงพอ 

กองชาง 

57 ครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบสระนๅ า
สาธารณะ 

- พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระนๅ าสาธารณะ
ป็นทีไพักผอนสวยงาม
รมรืไน 

- สระนๅ า
สาธารณะภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - ประชาชน฿น
พืๅนทีไมีความพึง
พอ฿จร้อยละ ้เ 

- ประชาชนมีพืๅนทีไ
พักผอนละออก
ก าลังกายตลอกจน 
ท ากิจกรรมตางโ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 105 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑  
ิบาที 

 
58 ครงการขุดลอกหนอง

นๅ าสาธารณะพืไออุปภค
ละการกษตรภาย฿น
ต าบล หนองวง 

- ขุดลอกหนองนๅ าพืไอ
฿ช้อุปภค ละพืไอ
การกษตร฿ห้พียงพอ 

- หนองนๅ า
สาธารณะภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ - ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีนๅ าพืไอ฿ช้พืไอ
อุปภคบริภค 
พิไมขึๅนร้อยละ ไเ 

- ประชาชน฿น
พืๅนทีไมีนๅ าอุปภค
บริภค฿ช้พียงพอ
ตอความต้องการ 

กองชาง 

59 ครงการวางทอระบาย
นๅ า คสล. ภาย฿นต าบล
หนองวง 

- พืไอระบายนๅ าเม฿ห้
ท้วมขังตามถนน 
- พืไอลดปัญหาการ
ช ารุดของถนนจากการ
กัดซาะของนๅ า 

- วางทอระบายนๅ า
ทุกหมูบ้านภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ - ลดอุบัติหตุเด้ร้อย
ละ ไเ 
- ยืดอายุของถนนเด้
ร้อยละ 5เ 

- นๅ าเมทวมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกละ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   106 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ

ค 
รงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

 
60 ครงการกอสร้างคลอง

สงนๅ า คสล. จากอางกใบ
นๅ า ม.ไ ลงสูพืๅนทีไ
การกษตร 

- พืไอน านๅ ามา฿ช้฿น
การท านาข้าว ละท า
การกษตรอืไนโ 

- ท าคลองสงนๅ า
฿นพืๅนทีไต าบล
หนองวง 

- ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ - ประชาชนมีนๅ า฿ช้
พืไอการกษตร
พิไมขึๅนร้อยละ ใเ 

- ประชาชนมีนๅ า
พียงพอ฿นการท า
กษตรกรรม 
- ประชาชนมี
รายเด้พิไมขึๅน 

กองชาง 

61 ครงการปรับปรุงพืๅนทีไ
สาธารณะิพืไอจดัท า
ตลาดชุมชนี 

- พืไอปรับปรุงพืๅนทีไ
ป็นตลาด 
- ประชาชนมีตลาด
จ าหนายสินค้า 

- ปรับปรุงพืๅนทีไ
สาธารณะ
ภาย฿นต าบล
หนองวง 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - ประชาชนมีพืๅนทีไ
จ าหนายสินค้า
กษตรพิไมขึๅนร้อย
ละ 5เ 

- ประชาชนมีทีไ
จ าหนายสินค้า 
- ประชาชนมี
รายเด้พิไมขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

  107 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
62 ครงการซอมสร้าง

ถนนลาดยางภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- พืไอปรับปรุง
ซอมซมหรือซอม
สร้างถนนลาดยาง฿ห้
เด้มาตรฐาน 

- ถนนลาดยาง
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมี
ถนนลาดยาง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้ 
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
อบจ. 

63 ครงการปรับปรุงตอ
ติมทีไท าการ อบต.
หนองวง 

- พืไอปรับปรุงตอตมิ
อาคารทีไท าการ อบต.
หนองวง ฿ห้มีสภาพด ี

- กอสร้างอาคารทีไ
ท าการ อบต.หนอง
วง฿ห้มีสภาพดีขึๅน 

- แ,เเเ,เเเ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนเด้รับ
ความสะดวก฿นวลา
มาติดตอราชการละ
มีความพึงพอ฿จ
พิไมขึๅนร้อยละ ่เ 
 

- ประชาชนเด้รับ
ความสะดวก฿นวลา
มาติดตอราชการละ
มีความพึงพอ฿จ
พิไมขึๅนร้อยละ ่เ 
 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   แ08 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
64 ครงการกอสร้าง

อาคารทีไท าการ 
อบต.หนองวง 

- พืไอกอสร้างอาคารทีไ
ท าการ อบต.หนองวง 
฿ห้พียงพอตอการ฿ช้งาน 

- กอสร้างอาคาร
ทีไท าการ อบต.
หนองวงหลัง
฿หม 

- ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ - ประชาชนเด้รับ
ความสะดวก฿นวลา
มาติดตอราชการ
ละมีความพึงพอ฿จ
พิไมขึๅนร้อยละ ่เ 

 

- ประชาชนเด้รับ
ความสะดวก฿นวลา
มาติดตอราชการ
ละมีความพึงพอ฿จ
พิไมขึๅนร้อยละ ่เ 
 

กองชาง 
อบจ. 

65 ครงการกอสร้างซุ้ม
ประตูทางข้า
หมูบ้านม.7,11,12 

พืไอจัดท าซุ้มประตู
ทางข้าหมู้บ้าน 

-ท าซุ้มประตู
ทางข้าหมูบ้าน
ภาย฿นต าบล
หนองวง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความพึง
พอ฿จร้อยละ 70 

-พืไอความสวยงาม
ละป็นอันหนึไงอัน
ดียวกันทัๅงต าบล     
-พือบอกชืไอบ้าน 

กองชาง  
อบจ. 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



       109 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
66 ครงการกอสร้าง

ถนนลาดยางชืไอม
ระหวางต าบล 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนนลาดยางชืไอม
ระหวางต าบลทีไ
สะดวกละ
ปลอดภัย 

- กอสร้าง
ถนนลาดยาง 
ชืไอมระหวางต าบล 

- แเ,เเเ,เเเ แเ,เเเ,เเเ แเ,เเเ,เเเ แเ,เเเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ
ลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตรคลองตัว
ขึๅนร้อยละ 5เ 

- ประชาชนเด้รับ
ความปลอดภัย฿น
การดินทางมาก
ยิไงขึๅน 
- ประชาชนสามารถ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตรเด้สะดวกขึๅน 

กองชาง 
อบจ. 

กาฬสินธุ ์

67 ครงการซอมซม
หรือซอมสร้าง
ถนนลาดยางชืไอม
ระหวางต าบล 

- พืไอปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
฿ห้เด้มาตนฐาน 

- ซอมซมหรือซอม
สร้างถนนลาดลาด
ยางชืไอมระหวาง
ต าบล 

- ่,เเเ,เเเ ่,เเเ,เเเ ่,เเเ,เเเ ่,เเเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ
ลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผลทางการ
กษตรคลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนเด้รับ
ความปลอดภัย฿น
การดินทางมาก
ยิไงขึๅน 
- ประชาชนสามารถ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตรเด้สะดวกขึๅน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   110 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
68 ครงการกอสร้างถนน

ลูกรัง ชืไอมระหวาง
ต าบล 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง฿ช้ 
ป็นส้นทางคมนาคม 
ชืไอมติดตอระหวาง
ต าบลละขนสงสินค้า
ทางการกษตร 

- กอสร้างถนน
ลูกรังชืไอม
ระหวางต าบล 

- ่,เเเ,เเเ ่,เเเ,เเเ ่,เเเ,เเเ ่,เเเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตรคลองตัว
ขึๅนร้อยละ 5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังทีไเด้มาตรฐานเว้
สัญจรเปมาประชาน
เด้รับคามสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
ดินทาง 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

69 ครงการซอมซม
ถนนลูกรัง ชืไอม
ระหวางต าบล 

- พืไอ฿หม้ีถนนลูกรังทีไ
เด้รับมาตรฐาน฿ช้฿น
การคมนาคม 

- ซอมซมถนน
ลูกรังชืไอม
ระหวางต าบล 

- ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตรคลองตัว
ขึๅนร้อยละ 5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังทีไเด้มาตรฐานเว้
สัญจรเปมาประชาน
เด้รับคามสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
ดินทาง 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

  111 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
70 ครงการกอสร้าง

ถนนลาดยางส้น      
บ.ดงค า ถึง ต.ภูปอ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนนลาดยางทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจรเปมา 

- กอสร้างถนนลาดยาง
ส้น บ.นนชาด ผาน       
บ.ดงค าถึงต าบลภูปอ 

- แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลงร้อย
ละ6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อย
ละ 5เ 

- พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของ
ประชาชน 
- พืไอขนถายสินค้า
การกษตรออกสู
ตลาดเด้ทันวลา 

อบจ. 
กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

112 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
 

71 ครงการกอสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นนชาด ม.5 ถึงปั้ม 
นๅ ามันประสิทธ์ิออย  
ต.ยอดกง 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน ลาดยางทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจรเป
มา 

- กอสร้าง
ถนนลาดยางส้น บ.
นนชาด ผาน บ.ดง
ค าถึงต าบลภูปอ 

- แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ - ปัญหาอุบัติหตุ
฿นพืๅนทีไลดลงร้อย
ละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อย
ละ 5เ 

- พืไอความปลอดภยั
฿นชีวิตละทรัพยส์ิน
ของประชาชน-พืไอ
ขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 
อบจ. 

72 ครงการปรับปรุงศูนย์
การรยีนชุมชน 

- พืไอปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์การรียนชุมชน  
พืไอ฿ช้฿นการรียน
ชุมชนภาย฿นต าบล 

- ปรับปรุงศูนย์การ
รียนชุมชน฿นต าบล 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ - ประชาชนมีการ
รียนรู้ ละความ
พึงพอ฿จพิไมขึๅน
ร้อยละ 7้ 

- ประชาชนมี
สถานทีไ฿นการรยีน
หนังสือละ
ฝຄกอบรมอาชีพสริม 

กองชาง 
กองสวัสดิการ

ฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

113 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
73 ครงการปรับปรุงตอติม

อาคารรยีนพืไอสงสรมิ
การศึกษาศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

- ฿ห้ดใกนักรียนมศีูนย์
พัฒนาดใกลใกทีไมี
มาตรฐาน 

- ปรับปรุงอาคาร
รียนศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 

- แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ - ประชาชนมี
ความพึงพอ฿จ
พิไมขึๅนร้อยละ 
7้ 

- ดใกมีสถานทีไ฿น
การรยีนหนังสือทีไ
สะดว,ปลอดภัย 

กองชาง 

74 ครงการติดตัๅงครืไอง
กรองนๅ า฿ส ภาย฿น
หมูบ้าน พืไออุปภค - 
บริภค 

- พืไอ฿ห้ประชาชนเด้฿ช้
นๅ าทีไสะอาดส าหรับการ
อุปภค-บริภค 

- ติดตัๅงครืไองกรอง
นๅ า฿ส฿ห้ครบทุก
หมูบ้าน 

- ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ - ประชาชน฿น
พืๅนทีไมีนๅ าสะอาด
฿ช้฿นการอุปภค
บริภคพิไมขึๅน
ร้อยละ 5เ 

- ประชาชน฿น
ต าบลมสีุขภาพทีไดี
ขึๅน 

กองชาง 

75 ครงการขุดจาะบอ
บาดาลพืไอการกษตร 

- พืไอ฿ห้มีบอบาดาลเว้
฿ช้พืไอการกษตร 

- ขุดจาะบอบาดาล
฿นต าบล 

- 5เเ,เเเ 500,000 500,000 500,000 - กษตรกรมีนๅ า
เว้฿ช้฿นการท า
การกษตร
พิไมขึๅนร้อยละ 
ไเ 

- กษตรกรมีนๅ า฿ช้
อยางพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 



 

  114 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
76 ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมลใก    
บ.หนองวง ม.1 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก   

- - 400,000 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

-ประชาชนมีถนน
ทีไมาตรฐานสะดวก
฿นการขนจายสตัว์
พืไอการกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

  115 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
77 ครงการกอสร้าง

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  บ.หนองขาม 
ม.โ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจรเป
มา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก   

- - 300,000 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

ประชาชนมีถนนทีไ
มาตรฐานสะดวก
฿นการขนจายสตัว์
พืไอการกษตร 

กองชาง 

78 ครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตสริม
หลใก บ.คกกลาง 
ม.ไ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนนคสล. ทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจรเป
มา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก 

- - 200,000 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

ประชาชนมีถนนทีไ
มาตรฐานสะดวก
฿นการขนจายสตัว์
พืไอการกษตร 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   116 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ทีไ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลิต
ของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
79 ครงการวางรองระบาย

นๅ า พร้อมบอพัก 
คอนกรีตสริมลใก       
บ.นนชาด ม.5 

-พืไอระบายนๅ าเม฿ห้ทวม
ขังตามถนน ละพืไอลด
ปัญหาการช ารุดของ
ถนนจากการกัดซาะ
ของนๅ า                     

-วางทอระบายนๅ า฿น
ชุมชนละพร้อมบอ
คอนกรีดสริมหลใก 

- - 300,000 - - -ลดปัญหากัดซาะ
ถนนเด้ร้อยละ ๐์ 
-ยืดอายุการ฿ช้งาน
ของถนนร้อยละ 
๗์ 

-นๅ าเมทวมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกละ
ปลอดภัย 

กองชาง 

80 ครงการซอมซมถนน
ลูกรัง บ.นนชาด ม.5 

- พืไอปรับปรุงซอมซม
ถนนลูกรัง฿ห้฿ช้การเดด้ี
ดังดิม 
- ฿ช้฿นการคมนาคมเด้
สะดวกปลอดภยั 

- ซอมซมถนนลูกรัง
ภาย฿นหมูบ้าน  ละ
ต าบล฿ห้฿ช้การเด้ดี 

- - 100,000 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการ
สัญจรเปมาเด้
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



  

  117 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ทีไ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลิต
ของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
81 ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก     
บ.ค าเผ  ม.6 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้มาตร 
ฐาน฿ช้สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก 

- - 200,000 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
- พืไอขนถาย
สินค้าการกษตร 

กองชาง 

82 ครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก     
บ.ค าเผ  ม.6 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้มาตร 
ฐาน฿ช้สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก 

- - 200,000 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
- พืไอขนถาย
สินค้าการกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 



 

  118 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
่3 ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก 
บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีถนน 
คสล. ทีไเด้มาตรฐาน 
฿ช้สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก   

- - 163,520 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ
ลดลงร้อยละ 6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตรคลองตัว
ขึๅนร้อยละ 5เ 

-พืไอความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

่4 ครงการซอมซม
ถนนลูกรังพืไอ
การกษตร บ.หนอง
ผ้าอ้อม ม.7 

- พืไอ฿ห้มีถนนลูกรัง฿ช้ 
ป็นส้นทางคมนาคม ละ
ขนสงผลผลติทางการ
กษตร 

- ซอมซมถนน
ลูกรังพืไอการกษตร
เด้มาตรฐาน 

- - 170,000 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ
ลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตรคลองตัว
ขึๅนร้อยละ 5เ 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการสัญจร
เปมาเดส้ะดวก  
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



                     

  119 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
่5 ครงการวางทอ

ระบายนๅ า พร้อมบอ
พักคอนกรีตสริม
หลใก บ.นนชาด ม.8 

-พืไอระบายนๅ าเม฿ห้ทวม
ขังตามถนน ละพืไอลด
ปัญหาการช ารุดของถนน
จากการกัดซาะของนๅ า        
-พร้อมบอพักคอนกรีด
สรมิหลใก 

-วางทอระบายนๅ า฿น
ชุมชนละพร้อมบอ
คอนกรีดสริมหลใก 

- - 140,000 - - -ลดปํญหานๅ าทวมขัง
ถนนเด้ร้อยละ ๗์ 
 -ยืดอายุของถนนเด้ร้อย
ละ๙์ 

-นๅ าเมทวมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกละ
ปลอดภัย 

กองชาง 

่6 ครงการซอมซมหอ
ถังประปา บ.นนชาด 
ม.8 

-พืไอ฿ห้ประชาชนมีนๅ า฿ช้
พียงพอกับคความ
ต้องการ 

-ปรับปรุงหอถัง
ประปาดิม฿หเ้ด้
มาตรฐานพร้อม฿ช้
งาน 

- - 120,000 - - -ประชาชน฿นพืๅนทีไมีนๅ า
สะอาดเว้ส าหรับอุปภค
บริภค พิไมขึๅนร้อยละ 
๕์ 

-ประชาชน฿น
หมูบ้านมีนๅ าสะอาด
฿ช้อุปภคบริภคเด้
อยางพอพียง 

กองชาง 

 

 

                 

แบบ ผ.๐๑ 



  

   120 

รายละอียดครงการพัฒนา  

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
่7 ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก 
บ.หนองวง  ม.้ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีถนน 
คสล. ทีไเด้มาตรฐาน฿ช้
สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริม
หลใก   

- - 103,040 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

-พืไอความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

่8 ครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก 
บ.หนองวง  ม.้ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีถนน 
คสล. ทีไเด้มาตรฐาน฿ช้
สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริม
หลใก   

- - 57,120 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 
6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

-พืไอความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 



 

    121 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
89 ครงการกอสร้าง

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก บ.หนองวง  
ม.้ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้มาตร 
ฐาน฿ช้สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริม
หลใก   

- - 208,320 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

-พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

90 ครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตสริม
หลใก บ.ดงค า
พัฒนา  ม.แแ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้มาตร 
ฐาน฿ช้สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริม
หลใก 

- - 270,400 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

-พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   122 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
91 ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก 
บ.หนองผ้าอ้อม ม.แโ 

-พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจร
เปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก   

- - 179,200 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

-พืไอความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

92 ครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก 
บ.ประชาสามัคคี      
ม.แไ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจร
เปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก 

- - 208,320 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
-การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

-พืไอความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



                     

   123 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
93 ครงการซอมซม

ถนนลูกรัง บ.ประชา
สามัคคี  ม.แไ 

-พืไอปรับปรุงซอมซม
ถนนลูกรัง฿ห้฿ช้การเด้
ดีดังดิม 
-฿ช้฿นการคมนาคมเด้
สะดวกปลอดภยั 

-ซอมซมถนนลูกรัง
ภาย฿นหมูบ้าน 

- - 74,080 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ๒์ 
-การขนสงพืๅนผลทาง
การกษตรคลองตัวขึๅน
ร้อยละ๕์ 

-ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการสัญจร
เปมาเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

94 ครงการซอมซม
ถนนลูกรัง บ. ดงค า
พัฒนา ม.11 

-พืไอปรับปรุงซอมซม
ถนนลูกรัง฿ห้฿ช้การเด้
ดีดังดิม 
-฿ช้฿นการคมนาคมเด้
สะดวกปลอดภยั 

-ซอมซมถนนลูกรัง
ภาย฿นหมูบ้าน 

- - 100,000 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ๒์ 
-การขนสงพืๅนผลทาง
การกษตรคลองตัวขึๅน
ร้อยละ๕์ 

-ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการสัญจร
เปมาเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   124 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
95 ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก      
บ.นนชาด  ม.แ5 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
ถนน คสล. ทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้สญัจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก   

- - 199,360 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- พืไอความปลอดภยั
฿นชีวิตละทรัพยส์ิน
ของประชาชน  
-พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

96 ครงการปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน บ.หนองวง
ม.แ,9,16 

-พืไอปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน฿ห้คงสภาพ
พร้อม฿ช้งาน 

-ปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน฿นหมูบ้าน
หนองวง 

- - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ๙์
เด้รับประชยน์฿นการ
฿ช้พืๅนทีไ 

-ประชาชนมีพืๅนทีไท า
กิจกรรมตางโ 
-ประชาชนมีความ
รักสามคัคีพิไมขึๅน 

กองชาง 

            

 

       

แบบ ผ.๐๑ 



   125 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบ าที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
97 ครงการกอสร้างทอ

หลีไยม บ.สร้างก้ว ม.3 
-พืไอก้เขปัญหาการ
คมนาคมขนสงผลผลติ
ทางการกษตร             
-พืไอก้เขปัญหานๅ าทวม
ถนน 

-กอสร้างทอหลีไยม 
คสล.ถนนพืไอ
การกษตร 

- - 393,500 - - -ลดอุบัติหตุบนท้อง
ถนนละพิไมการ
ขนสงผลผลติทางการ
กษตรเด้ร้อยละ๗์ 

-ประชาชน฿ช้ถนนเด้
อยางปลอดภัย -การ
ขนสงผลผลติของ
การกษตรเดส้ะดวก 

กองชาง 

98 ครงการวางทอระบาย
นๅ า พร้อมบอพัก
คอนกรีตสริมหลใก    
บ.นนชาด ม.15 

-พืไอระบายนๅ าเม฿ห้ทวม
ขังตามถนน ละพืไอลด
ปัญหาการช ารุดของ
ถนนจากการกัดซาะ
ของนๅ า                     

-วางทอระบายนๅ า฿น
ชุมชนละพร้อมบอ
คอนกรีดสริมหลใก 

- - 197,200 - - -ลดอุบัติหตุเด้ร้อยละ 
๐์ 
-ยืดอายุของถนนเด้
ร้อยละ๙์ 

-นๅ าเมทวมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกละ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

  

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



   126 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
99 ครงการกอสร้างทอ

หลีไยม บ.พรสวรรค์ 
ม.10  

-พืไอกอสร้างทอหลีไยม
ลดปัญหานๅ าทวมละกัด
ซาะถนน 

-กอสร้างทอหลีไยม 
คสล.ถนนพืไอ
การกษตร 

- - 293,500 - - -ลดอุบัติหตุบนท้อง
ถนน 
-ลดปัญหานๅ าทวมขัง
ละการกดัซาะถนน
ลงเดร้้อยละ๗์ 

-ประชาชน฿ช้ถนน
เด้อยางปลอดภัย 
-ลดปัญหานๅ าทวม
ขัง 

กองชาง 

100 ครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตสริม
ลใก บ.หนองผ้าอ้อม   
ม.แ2 

-พืไอ฿ห้ประชาชนมีถนน 
คสล. ทีไเด้มาตรฐาน฿ช้
สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก   

- - 209,820 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตร
คลองตัวขึๅนร้อยละ 
5เ 

- พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
- พืไอขนถาย
สินค้าการกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   127 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
101 ครงการซอมซม

ถนนลูกรัง บ.สรา้ง
ก้ว ม.แใ 

-พืไอปรับปรุงซอมซม
ถนนลูกรัง฿ห้฿ช้การเดด้ี
ดังดิม 
-฿ช้฿นการคมนาคมเด้
สะดวกปลอดภยั 

-ซอมซมถนนลูกรัง
ภาย฿นหมูบ้าน 

- - 59,000 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ๒์ 
-การขนสงพืๅนผลทาง
การกษตรคลองตัวขึๅน
ร้อยละ๕์ 

-ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการสัญจร
เปมาเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

102 ครงการซอมซม
ถนนลูกรัง บ.สรา้ง
ก้ว ม.แใ 

-พืไอปรับปรุงซอมซม
ถนนลูกรัง฿ห้฿ช้การเดด้ี
ดังดิม 
-฿ช้฿นการคมนาคมเด้
สะดวกปลอดภยั 

-ซอมซมถนนลูกรัง
ภาย฿นหมูบ้าน 

- - 107,700 - - -ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ๒์ 
-การขนสงพืๅนผลทาง
การกษตรคลองตัวขึๅน
ร้อยละ๕์ 

-ประชาชนมีถนน
ลูกรัง฿ช้฿นการสัญจร
เปมาเดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   128 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

 
 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
 

103 ครงการวางทอ
ระบายนๅ า พร้อมบอ
พักคอนกรีตสริม
หลใก บ.สร้างก้ว    
ม.แ3 

-พืไอระบายนๅ าเม฿ห้ทวม
ขังตามถนน ละพืไอลด
ปัญหาการช ารุดของ
ถนนจากการกัดซาะ
ของนๅ า                     

-วางทอระบายนๅ า฿น
ชุมชนละพร้อมบอ
คอนกรีดสริมหลใก 

- - 115,000 - - -ลดปัญหานๅ าทวม
ขังบนท้องถนน เด้
ร้อยละ ๐์ 
-ยืดอายุของถนน
เด้ร้อยละ๙์ 

-นๅ าเมทวมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกละ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   129 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

 
 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
 
 

   

104 ครงการปรับปรุง
พืๅนรอบบริวณ
อาคารส านักงาน  
อบต. หนองวง 

- พืไอบริหารจัดการพืๅนทีไ
ภาย฿นส านักงาน฿ห้กิด
ประยชน์เด้สูงสุดก
ประชาชน 

- ปรับปรุงพืๅนรอบบริวณ
อาคารส านักงาน 

- - แ้เ,เเเ แ้เ,เเเ แ้เ,เเเ - ประชาชนเด้รับความ
สะดวก฿นวลามาติดตอ
ราชการละมีความพึง
พอ฿จพิไมขึๅนร้อยละ ่เ 

- พืไอความสะดวก
฿นวลามาติดตอ
ราชการละมีความ
พึงพอ฿จ 

กองชาง 

105 

 

ครงการจัดท าป้าย
อาคารกองชาง 
อบต.หนองวง 
 
 

-พืไอจัดท าป้ายอาคาร
ส านักงานกองชาง 
 
 

-จัดท าป้ายอาคารกองชาง 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

45,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

-ประชาชนทีไมาติดตอ
ราชการมีความพึงพอ฿จ
ร้อยละ70 
 
 

- พืไอความสะดวก
฿นวลามาติดตอ
ราชการละมีความ
พึงพอ฿จ 
 
 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

  130 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
106 

 
ครงการจัดท าผนทีไ
ระวางนวขต 

- พืไอทีไจะเด้ทราบถึงนว
ขตของพืๅนทีไต าบลละ
นวขตพืๅนทีไต าบล
฿กล้คียง 

- จัดท าผนทีไละ
นวขตของต าบล
หนองวง฿ห้ถูกต้อง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 - พืๅนทีไนวขต
ผนทีไระวางทีไ
ชัดจนขึๅนคิดป็น
ร้อยละ ่เ 

- พืไอทีไจะเด้ทราบ
ถึงนวขตของ
พืๅนทีไต าบลละ
นวขตพืๅนทีไ
ต าบล฿กล้คียง 

 
กองชาง 

 

107 ครงการติดตัๅงกล้อง
วงจรปຂด฿นจุดสีไยง
ภาย฿นต าบลหนอง
วง 

- ลดปัญหาการลักขมย 
ปัญหายาสพตดิตลอดจน 
อุบัติหตุบนท้องถนน 

ติดตัๅงกล้องวงจรปຂด
ภาย฿นขตพืๅนทีไ     
ต.หนองวง 

- 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ - การกิดอุบัติหตุ
ยาสพตดิ/ลัก
ขมย฿นพืๅนทีไลดลง  
ร้อยละใ์ 

- ประชาชนเด้รับ
ความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพยส์ิน 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 131 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
108 ครงการกอสร้างรัๅว

รอบศูนย์พัฒนาดใก
ลใก฿นต าบล 

- พืไอป็นนวขตของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก 
- ป้องกันอันตรายทีไจะ
กิดกับดใก 

- ศูนย์พัฒนาดใกลใก - 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ 5เ์,์์์ -  ร้อยละ ้เ 
ของศูนย์พัฒนา
ดใกลใกมีรัไวรอบ
ศูนย์ 

-พืไอป็นนวขนของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก 
-ดใกโปลอดภัย 

กอง 
กองชาง 

109 ครงการกอสร้างศูนย์
พัฒนาดใกลใกบา้น
หนองวง 

- พืไอกอสร้างศูนย์ฯ฿ห้
พียงพอกับความ
ต้องการ 

- กอสร้างศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿หเ้ด้
มาตรฐาน 

- แ,80์,์์์ แ,80์,์์์ - - ดใกกอนวัยรียน 
 แเเ% มีทีไรียน
ทีไเด้รับมาตรฐาน 

- มีศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทีเด้มาตรฐานละ
พียงพอกับความ
ต้องการของระชาชน 

กอง 
ชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

                    132 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
110 ครงการกอสร้างศูนย์

พัฒนาดใกลใกบา้น
สร้างก้ว 

- พืไอกอสร้างศูนย์ฯ฿ห้
พียงพอกับความ
ต้องการ 

-กอสร้างศูนย์พัฒนา
ดใกลใก฿ห้เดม้าตรฐาน 

- แ,80์,์์์ แ,80์,์์์ - - - ดใกกอนวัยรียน 
 แเเ% มีทีไรียนทีไ
เด้รับมาตรฐาน 

- มีศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทีเด้มาตรฐานละ
พียงพอกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองชาง 

แ11 ครงการกอสร้างละ
ปรับปรุงสวนสุขภาพ 

- พืไอ฿ห้ชุมชนเด้มีทีไ
พักผอนหยอน฿จ  
 ละออกก าลังกาย 

- จัดสร้างสวนสุขภาพ
฿ห้฿นพืๅนทีไของ  อบต. 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ประชาชนร้อยละ 
7เ มีทีไออกก าลังกาย
ละท ากิจกรรมตางโ 

- ชุมชนมีสวนสุขภาพ
มีทีไออกก าลังกาย      
มีทีไพักผอนหยอน฿จ
กอ฿ห้กิดสุขภาพจิต  
ทีไดี 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
112 ครงการปรับปรุงตอ

ติมศูนย์พัฒนาดใก
ลใกบ้านหนองวง 

- พืไอปรับปรุงตอตมิ
ศูนย์ฯ฿ห้พียงพอกับ
ความต้องการ 

- ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
ดใกลใก฿ห้เดม้าตรฐาน 

- - 100,000 100,000 - - ผู้รับบริการมี
ความพึงพอ฿จ
มากกวา 7เ% 
- ดใกกอนวัยรียน
บ้านหนองวง 
แเเ% มีทีไรียนทีไ
เด้รับมาตรฐาน 

-มีศูนย์พัฒนาดใก
ลใกทีเด้มาตรฐาน
ละพียงพอกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองชาง 

113 ครงการกอสร้าง
ฐานรองรับครืไอง
กรองนๅ า 

- พืไอป็นฐานรองรับ
ครืไองกรองนๅ า฿นการ
฿ช้ประยชน์฿นการ
บริภค 

- กอสร้างฐานรองรับ
ครืไองกรองนๅ า 

- - แเ,เเเ แเ,เเเ - - ผู้รับบริการมี
ความพึงพอ฿จ
มากกวา 7เ% 
- เด้บริภคนๅ าทีไ
สะอาดละ
ปลอดภัย 
 

-มีฐานครืไองกรอง
นๅ าพืไอ฿ช้฿นการ
ติดตัๅงทีไเด้มาตรฐาน
สะดวก฿นการ
บริภค 

กองชาง 

                      

แบบ ผ.๐๑ 



 

                     134 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.๒ ผนงาน คหะละชุมชน   ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
114 ครงการปรับปรุงตอ

ติมอาคารอนกประ 
สงค์ 

- พืไอปรับปรุงตอติม
อาคาร฿ห้พียงพอกับ
ความต้องการ 

- ปรับปรุงติมอาคาร
อนกประ 
สงค์฿ห้เด้มาตรฐาน 

- - 115,000 - - -ประชาชนร้อยละ
๕์ของผู้ข้ารวม
กิจกรรม฿นศาลา
อนกประสงค์มี
ความพึงพอ฿จ 

-ประชาชนมีศาลา
อนก 
ประสงค์ทีไเด้
มาตรฐาน฿ช้฿นการ
ท ากิจกรรมตางโ 

กองชาง 

115 ครงการปรับปรุงห้อง
กใบของ อบต.หนอง
วง 

- พืไอปรับปรุงตอติม
ห้องกใบของภาย฿น 
อบต.หนองวง 

- ปรับปรุงติมห้องกใบ
ของ฿ห้เด้มาตร 
ฐาน 

- - 115,000 - - -อกสารละ
อุปกรณ์ตางโมีทีไ
จัดกใบทีป็น
สัดสวนขึๅน ร้อยละ
๙์ 

-มีห้องกใบของทีไเด้
มาตรฐานลดปัญหา
ของศูนย์ อบต. 

กองชาง 

116 ครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก     
บ.หนองวง หมู16 

-พืไอ฿ห้ประชาชนมถีนน 
คสล. ทีไเด้มาตรฐาน฿ช้
สัญจรเปมา 

- กอสรา้งถนนคอนกรีต
สริมหลใก   

- - 55,440 - - - ปัญหาอุบัติหตุ฿น
พืๅนทีไลดลงร้อยละ 6เ 
- การขนสงพืชผล
ทางการกษตรคลองตัว
ขึๅนร้อยละ 5เ 

- พืไอความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน 
- พืไอขนถายสินค้า
การกษตร 

กองชาง 

รวม แ16  ครงการ - - - 217,150,000 228,085,740 221,850,000 222,740,000 - - - 

                                                                                                                                                                                                                                      

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๓ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

ํ ครงการจดัการขงขัน
กีฬาต้านยาสพติด
ภาย฿นต าบลหนองวง 

- พืไอ฿ห้ยาวชน  
ประชาชนหางเกลยาสพ
ติด 
- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
สุขภาพรางกายขใงรง 

- จัดขงขันกีฬาต าบล
ต้านยาสพติด   
- จัดสงนักกีฬาข้ารวม
การขงขัน 
- จัดขงกีฬา฿นหมูบ้าน 

- ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ - ปัญหายาสพ
ติด฿นพืๅนทีไลดลง
ร้อยละ ไเ 
- ประชาชน฿น
พืๅนทีไมีทักษะด้าน
กีฬาพิไมขึๅนร้อย
ละ๐์ 

- ประชาชน ยาวชน
หางเกลยาสพติด  
ละพัฒนาทักษะด้าน
กีฬา 

 
กอง

การศึกษาฯ 

๎ ครงการจดัการขงขัน
กีฬาการละลนพืๅนบ้าน
ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

- พืไอสงสริม฿ห้นักรียน
รียนรู้ทักษะด้านกีฬา 
- พืไอพัฒนาการด้าน
รางกายของนักรียน฿ห ้
ขใงรงสมบูรณ ์

- จัดการขงขันกีฬา
ภาย฿นรงรียน฿นต าบล 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ - สุขภาพของ
นักรียนร้อยละ 
ไเ ขใงรงขึๅน 

- นักรียนเด้รียนรู้ 
ทักษะด้านการกีฬา  
ละรู้กติกาการ
ขงขัน รู้จักรักละ
สามัคคีกัน 
- อนุรักษ์วัฒนธรรม
การละลนพืๅนบ้าน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



  

  แ36 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๓ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะเดຌรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ใ ครงการจัดการ

ขงขันกีฬาสี 
ภาย฿นศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

- พืไอสงสริม฿ห้ดใกเด้มี
การสริมสรา้ง, 
สติปัญญาพร้อมทัๅง  ไ  
ด้าน 
- พืไอ฿ห้ดใกเดรู้้จักการ
อยูรวมกัน กิดความรัก
ละสามัคคีพืไอ฿ห้ดใกมี
ความสนุกสนาน
พลิดพลิน 

ศูนย์พัฒนาดใกภาย฿นต าบล - ไ5,เเเ 45,000 ไ5,เเเ 45,000 - ดใกเด้มีการพัฒนา
ทัๅง  4 ด้าน 
- ชืไอมความสัมพันธ์  
ดใกเด้รู้จักกัน 
- ดใกมีสุขภาพ
รางกายทีไสมบูรณ์
ขใงรง 

- ดใกเด้มีการพัฒนาทัๅง  
4 ด้าน 
- ชืไอมความสัมพันธ์  
ดใกเด้รู้จักกัน 
- ดใกมีสุขภาพรางกายทีไ
สมบูรณ์ขใงรง 

 
กอง

การศึกษาฯ 

ไ ครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
หมูบ้าน / ชุมชน / 
รงรียน 

- พืไอสงสริม฿ห้
ประชาชนยาวชน฿น
หมูบ้านออกก าลังกาย   
ละลนกีฬา 

- จัดซืๅออุปกรณ์กีฬา฿ห้กับทุก
หมูบ้าน 
- จัดตัๅงกองทุนพัฒนากีฬา
ภาย฿นหมูบ้าน 
- จัดหาจ้าหน้าทีไพัฒนาด้าน
กีฬาของต าบล 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 
 

5เเ,เเเ 
 

รงรียน/หมูบ้าน/
ชุมชน เด้รับการ
สงสริมอุปกรณ์ด้าน
กีฬาร้อยละ ่เ 

- ประชาชน  ยาวชน 
ตละหมูบ้านมีอุปกรณ์
กีฬา  ฿นการลนกีฬา 
ละเด้ออกก าลังกาย 
อยางถูกวิธี 

 
กอง

การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   137 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่หຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๓ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

5 ครงการกอสร้างลาน
กีฬาอนกประสงค์ 
หมู แ - แ6 

- กอสร้างลานกีฬาอนก 
ประสงค์ตามหมูบ้าน฿ห้ 
ครบทุกหมูบ้าน 

- กอสร้างลานกีฬา
อนกประสงค์ตาม
หมูบ้าน฿ห้ครบทุก
หมูบ้าน 

- ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ ใ,เเเ,เเเ - ยาวชน  
ประชาชนมี
สถานทีไลนกีฬาทีไ
พิไมขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ยาวชน  
ประชาชนมีสถานทีไ
ลนกีฬาทีไ 
ปลอดภัยตอรางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

กองชาง 

6 ครงการปรับปรุง
สนามกีฬา 

- พืไอปรับปรุงสนามกีฬา
ภาย฿นต าบล฿ห้เด้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงซอมซม
สนามกีฬา  ภาย฿น
ต าบล 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - ยาวชน  
ประชาชนมี
สถานทีไลนกีฬาทีไ
พิไมขึๅนร้อยละ 
5เ 

- ประชาชน  
ยาวชน  
 มีสนามกีฬาทีไเด้
มาตรฐานเว้ลน
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

กองชาง 

7 ครงการสงทีม
นักกีฬารวมขงขันกับ
หนวยงานอืไน 

สงสริมการลนกีฬา  ละ
สร้างความรัก ความสามัคคี
ระหวาง  หนวยงานอืไน 

- จัดการขงขัน หรือ
ข้ารวมขงขันกีฬา
ระหวางหนวยงานอืไน 

- แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ - ยาวชนมี
สุขภาพขใงรง
ขึๅนร้อยละ 5เ   
 

- ยาวชน  
ประชาชนมีสถานทีไ
ลนกีฬาทีไ 
ปลอดภัยตอรางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๓ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

  

่ ครงการสงสริม
ยาวชนสูความป็นลิศ
ด้านการกีฬา 

-สงสริมสุขภาพ ละ
พัฒนา 
ทักษะด้านการกีฬา 
- ข้ารวมการข้าขงกีฬา 
ระดับตาง โ 
- สงสริมนักกีฬาสูความ
ป็นลิศ฿นระดับทีไสูงขึๅน 

- ข้ารวมการข้าขง
กีฬาระดับ ตาง โ 
- สงสริมนักกีฬาสู
ความป็นลิศ฿นระดับ
ทีไสูงขึๅน 

- โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ - กิดความรักความ
สามัคคีสุขภาพ
ขใงรง ละพิไม
ทักษะการขงขัน
กีฬาพิไมขึๅนร้อยละ 
6เ 

- กิดความรักความ
สามัคคีสุขภาพ
ขใงรง ละพิไม
ทักษะการขงขัน
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

้ ครงการสงนักกีฬาข้า
รวมการขงขันกีฬา
ท้องถิไนสัมพันธ์ประจ าปี 

สงสริมการลนกีฬา  ละ
สร้างความรัก  ความ
สามัคคีระหวาง  อบต. 

- จัดการขงขัน หรือ
ข้ารวมขงขันกีฬา
ระหวางท้องถิไน 

- ่เ,เเเ ่เ,เเเ ่เ,เเเ ่เ,เเเ - ยาวชนมีสุขภาพ
ขใงรงขึๅนร้อยละ 
5เ   
 

- ยาวชน  
ประชาชนมีสถานทีไ
ลนกีฬาทีไ 
ปลอดภัยตอรางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม ้   ครงการ - - - 4,775,000 4,775,000 4,775,000 4,775,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพพื่อรองรับการกຌาวขຌาสูประชาคมอาซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

โ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
๎.๎ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงในชุมชน 

 
ที ่

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

ป้าหมายิผลผลิต
ของครงการี 

งบประมาณละท่ีผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

ํ ครงการฝຄกอบรมอาชีพ 
 (พร้อมวิทยากรี 

- พืไอสงสริมความรูด้้าน
วิชาชีพ฿ห้กประชาชน 
 – ประชาชนสามารถมี
อาชีพสริมพิไมรายเด ้

- ฝຄกอบรม/ดูงาน
฿ห้กับพนักงาน/
ประชาชนภาย฿น
ต าบล 

- แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ - ประชาชน฿น
ชุมชนมี
ความสามารถ
ประกอบ 
อาชีพเด้
หลากหลาย 

ประชาชนมีรายเด้
พิไมขึๅนร้อยละ ไเ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

โ ครงการกเ้ขปัญหา
ความยากจนบบบูรณา
การ 

- พืไอก้ปัญหาความ
ยากจนตามนยบายของ
รัฐบาล 
- พืไอก้เขปัญหาความ
ยากจน฿ห้ยัไงยืน 

- ด านินการตาม
กรอบนยบายตามทีไ
รัฐบาลก าหนด 
- สงสริม฿ห้ประชาชน 

- แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ - สมาชิก฿นกลุม
อาชีพมีรายเด้สริม
ชวยบงบาภาระ
คา฿ช้จาย฿น
ครอบครัว 

- ลดปัญหาการ
วางงานลงเด้ร้อย
ละ ไเ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม โ ครงการ - - - ใโเ,000 ใโเ,000 ใโเ,000 ใโเ,000 - - - 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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      รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

ํ ครงการสงสริม  
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประพณีท้องถิไน 
฿นชุมชน 
 

- พืไออนุรักษ์
วัฒนธรรมประพณี
ท้องถิไนอันดีงาม฿ห้
ด ารงสืบตอเป 

- สงสริมการจดั
กิจกรรมตามประพณี
ท้องถิไน 

- แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ทีไข้ารวม
ครงการคิดป็นร้อย
ละ  ่เ  ของจ านวน
ประชากรทัๅงหมด 
ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอ฿จของ
ผู้ข้ารวมกิจกรรมละ
มีจิตส านึก฿นการ
คารพผู้สูงอายุละ
หวงหนประพณีของ
ท้องถิไนตนองคิดป็น
ร้อยละ ้เ 

- ป็นการสืบทอด  
ละอยูตลอดเป 
จรรลงเว้ซึไงวัฒนธรรม 
ประพณีอันดีงามของ
ท้องถิไน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
๎ ครงการจัดงาน

ประพณีลอยกระทง 
- พืไออนุรักษ์
วัฒนธรรมประพณี
ท้องถิไนอันดีงาม฿ห้
ด ารงสืบตอเป 
 

- จัดงานประพณี
ลอยกระทงระจ าปี 

- ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ 300,000 ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ทีไข้ารวม
ครงการคดิป็นร้อย
ละ  ่5  ของจ านวน
ประชากรทัๅงหมด 
ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอ฿จของ
ผู้ข้ารวมกิจกรรม
ละมีจติส านึก฿นการ
อนุรักษ์ละหวงหน
วัฒนธรรมท้องถิไน
ตนองคิดป็นร้อยละ 
้เ 

- ป็นการสืบทอด  
ละจรรลงเว้ซึไง
วัฒนธรรมประพณี
อันดีงามของเทย 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

ใ ครงการจัดงาน
ประพณีวันสงกรานต์ 

- พืไออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประพณีท้องถิไนอันดี
งาม฿ห้ด านินสืบตอเป 

- จัดงานประพณีวัน
สงกรานต์ 

- แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ ตัวชีๅวดัชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ทีไข้ารวมครงการ
คิดป็นร้อยละ  ่5  ของ
จ านวนประชากรทัๅงหมด 
ตัวชีๅวดัชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอ฿จของผู้ข้ารวม
กิจกรรมละมีจิตส านึก฿น
การอนุรักษ์ละหวงหน
วัฒนธรรมท้องถิไนตนองคิด
ป็นร้อยละ ้เ 

- ป็นการสืบทอด  
ละจรรลงเว้ซึไง
วัฒนธรรมประพณี
อันดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ไ ครงการข้าวดัปฏิบตัิ

ธรรม 
- พืไออนุรักษ์
วัฒนธรรมประพณี
ท้องถิไนอันดีงาม฿ห้
ด ารงศาสนา฿ห้สืบเป 

- จัดซืๅอต้นทียน  ละผ้า
อาบนๅ าฝน ,สังฆทาน        
- จัดกิจกรรมหรือจัดอบรม
พืไอสงสริมระพุทธศาสนา 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ทีไข้ารวมครงการ
คิดป็นร้อยละ  ่5  ของ
จ านวนประชากรทัๅงหมด 
ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอ฿จของ
ผู้ข้ารวมกิจกรรมละมี
จิตส านึก฿นการอนุรักษ์ละ
หวงหนวัฒนธรรมท้องถิไน
ตนองคิดป็นร้อยละ ้เ 

- ป็นการสืบทอด  
ละจรรลงเว้ซึไง
วัฒนธรรมประพณี
อันดีงาม 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   144 

 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
5 ครงการจดังาน

ประพณีบุญบัๅงเฟ 
 

- พืไออนุรักษ์
วัฒนธรรมประพณี
ท้องถิไนอันดีงาม฿ห้
ด านินสืบตอเป 

- จัดงานประพณี
บุญบัๅงเฟ  
-สงสรมิงาน
ประพณีบุญบัๅงเฟ
฿นหมูบ้าน฿นต าบล 
 
 
 

- ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ใเเ,เเเ ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ข้ารวม
ครงการคิดป็นร้อย
ละ  ้เ  ของจ านวน
ประชากรทัๅงหมด 
ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอ฿จของ
ผู้ข้ารวมกิจกรรม
ละมีจิตส านึก฿นการ
อนุรักษ์ละหวงหน
วัฒนธรรมท้องถิไน
ตนองคิดป็นร้อยละ 
่เ 
 

- ป็นการสืบทอด  ละ
ประชาชน฿นท้องถิไน
จรรลงเว้ซึไง
วัฒนธรรมประพณี
อันดีงาม 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

              145  

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
6 ครงการจัดงาน

ประพณีบุกญฐิน
สามัคคี อ.สมดใจ 

- พืไออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประพณีท้องถิไนอันดีงาม
฿ห้ด านินสืบตอเป 

- จัดงานประพณีบุญกฐิน 
 

- ใเ,เเเ ใเ,เเเ ใเ,เเเ ใเ,เเเ ร้อยละ 75 ของผู้รวม
ครงการเด้รับการสสืบ
ทอดวัฒนธรรมจากคนรุน
กาสูรุน฿หม 

- ป็นการสืบทอด  
ละจรรลงเว้ซึไง
วัฒนธรรม 
ประพณีอันดีงาม 

 
กอง

การศึกษาฯ 

7 ครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมละ
ดนตรีพืๅนมือง 

- พืไอสงสริมอนุรักษ์
ดนตรีพืๅนมือง 
- พืไอสงสริม
ขนบธรรมนียมประพณี 
ละวัฒนธรรมท้องถิไน 

- จัดกิจกรรมสงสริม฿ห้
นักรียนสน฿จการลน
ครืไองดนตรีพืๅนมือง
พืๅนมืองภาคประชาชน 

- แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ - ป็นการสืบทอดละ
จรรลงเว้ซึไงวัฒนธรรม 
ประพณีอันดีงามของ 
ท้องถิไน 

- ป็นการสืบทอด
ละจรรลงเว้ซึไง
วัฒนธรรม 
ประพณีอันดีงาม
ของท้องถิไน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 

่ ครงการพัฒนาการ
บริหารละจัดงานสภา
วัฒนธรรมต าบล 

- พืไออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประพณีท้องถิไนอันดีงาม
฿ห้ด ารงสืบตอเป 

- ศูนย์สภาวัฒนธรรม 
ต าบลด านินงานตาม
ผนงาน 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ ร้อยละ 7เของ
ผู้ข้ารวมครงการการ
สืบทอดวัฒนธรรมจาก
คนรุนกาสูรุน฿หม
เด้รับสามารถป็นผู้น า
ทางศาสนาบืๅองต้นเด้ 

- ป็นการสืบทอดละ
จรรลงเว้ซึไง
วัฒนธรรมประพณี
อันดีงามของท้องถิไน 

กอง
การศึกษาฯ 

้ ครงการสงสริมละ
พัฒนาคุณธรรมละ
จริยธรรม 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรมละ฿น
การ฿ช้ชีวิตยุคปัจจุบัน 

-จัดฝຄกอบรมละจัด
กิจกรรมคุณธรรมละ
จริยธรรม฿ห้กับ
ประชาชน , นักรียน 
นักศึกษาทีไสน฿จ฿นขต 
อบต. 

- โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ มีผู้ข้ารวมกิจกรรมคิด
ป็นร้อยละ ไเ ของ
ประชากร 

-คุณธรรมละ 
จริยธรรม ประชาชน
เด้รู้จักถึงค าวาละ
น าเปปฏิบัติ฿ช้฿น
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
แเ ครงการสงสริม

พระพุทธศาสนา 
- พืไอสงสริม
พระพุทธศาสนา-พืไอ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
บราณวัตถุ  บราณสถาน 
฿นพระพุทธศาสนา 

-พืไอบูรณะ
ซอมซมศาสน
สถาน฿ห้มีสภาพ 
สมบูรณ์ละ
หมาะสม 

- โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ ร้อยละ 7เของ
ผู้ข้ารวมครงการการ
สืบทอดวัฒนธรรมจาก
คนรุนกาสูรุน฿หม
เด้รับสามารถป็นผู้น า
ทางศาสนาบืๅองต้นเด้ 

-ศาสนสถานเดร้ับ
การบูรณะซอมซม
฿ห้มีสภาพ
หมาะสม-พืไอ
สงสริม
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

แแ ครงการอบรมศา
สนพิธ ี

-พืไอสงสรมิผยผละ
วางนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงานศาสนพิธี฿น
ต าบลหนองวง 

-ประชาชน฿นต าบล
หนองวง 
- พนักงาน฿น อบต. 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ ร้อยละ 7เของ
ผู้ข้ารวมครงการการ
สืบทอดวัฒนธรรมจาก
คนรุนกาสูรุน฿หม
เด้รับสามารถป็นผู้น า
ทางศาสนาบืๅองต้นเด้ 

ป็นครือขาย
ด้านศาสนพิธี฿ห้ 
กับประชาชนละ
หนวยงานตางโ 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

 
แโ ครงการข้าคายพุทธ

ธรรม 
- พืไอสงสริม฿ห้ประชาชน 
มีศีลธรรมทีไดีละป็นการ
ผยผพุทธศาสนา 

-ประชาชน฿นต าบล
หนองวง 
 -กลุมครือขายสภา
วัฒนธรรม 
- พนักงาน฿น อบต. 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ มีผู้ข้ารวม
กิจกรรมจ านวน
เมน้อยกวา๔์ 
คน 

-พืไอสงสริม
พระพุทธศาสนา 

 
กอง

การศึกษาฯ 

13 ครงการจัดการขงขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 

-พืไอสงสริมการจัดการ
ขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

-พืไอพัฒนาศักยภาพ 
รางกาย 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ -ดใกลใกมี
รางกายทีไ
ขใงรงขึๅน 

-ดใกลใกเด้รับการ
พัฒนา ทัๅงด้าน
รางกาย ละสมอง 

กอง
การศึกษาฯ 

แไ ครงการสงทีมนักกีฬา
รวมขงขันกับ
หนวยงานอืไน 

-ป็นคา฿ช้จาย฿นการจัด
หรือรวมตลอดจนการ
จัดการขงขันกีฬา 

พืไอป็นคา฿ช้จาย฿น
การจัดหรือรวม
ตลอดจนการจัดการ
ขงขันกีฬา 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ -เด้รวมการ
จัดการขงขัน
กีฬา 

-กิดความรัก ความ
สามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

 

  

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว,พัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
15 ครงการรวมผลชน

ผาอ าภอสมดใจ 
-พืไอสงสรมิสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิไนของ
อ าภอสมดใจ 

-จัดงานประพณีรวมพล
คนชนผาอ าภอสมดใจ 

- - 100,000 100,000 100,000 -จ านวนผู้ข้ารวม
ครงการเมน้อยกวา
ร้อยละ๗์ มีความพึง
พอ฿จ 

-ป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประพ 
ณี ละชาติพรรณ 
ของคนชาวอ าภอ
สมดใจ 

กอง 
การศึกษา 

รวม แ5 ครงการ - - - 1,690,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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   รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ํ ครงการรณรงค์ละ

ผยพรการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดล้อม 

- พืไอสร้างจิตส านึกละ
ความตระหนัก฿นการอนุ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดล้อม 

ปีละ ํ ครงการ - แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ พืๅนทีไสีขียวภาย฿น
ต าบลพิไมขึๅนปีละ 
โเ% 

- ประชาชนตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติละ
สิไงวดล้อม 

 
กอง

สวัสดิการฯ 

๎ ครงการป้องกันก้เข 
ปัญหาการบุกรุกทีไ
สาธารณะภาย฿นต าบล 

- พืไอป้องกันละก้เขการ
บุกรุกทีไสาธารณะ฿นต าบล 
- พืไออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดล้อมของต าบลเว้฿ห้
คงอยู 

ปีละ ํ ครงการ - แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ การบุกรุกทีไ
สาธารณะลดลง
ร้อยละ ่เ 

- ป้องกันละก้เข
การบุกรุกทีไ
สาธารณะ- อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดล้อม 

 
กอง

สวัสดิการฯ 
กองชาง 

๏ ครงการรณรงค์ลดภาวะ
ลกร้อน 

- พืไอ฿ห้ความรู้ประชาชน฿น
การป้องกันภาวะลกร้อน 

ปีละ ํ ครงการ - 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ -ปลูกจิตส านึกละ
พิไมการคัดยก
ขยะเด้ร้อยละ 6เ 

- ประชาชนสามารถ
ลดภาวะลกร้อนด้วย
ตนอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
ไ ครงการปลูกป่าพิไม

พืๅนทีไสีขียวภาย฿นต าบล 
- พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียว
฿ห้กับประชาชน 

ปีละ ํ ครงการ - 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ - ต าบลหนองวงมี
พืๅนทีไสีขียวพิไมขึๅน
ปีละ แเ% 

- ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 ครงการปลอยปลาคืนสู
ธรรมชาต ิ

- พืไอพิไมความสมดุล
฿ห้กับธรรมชาติละ
สิไงวดล้อมของ 
- พืไอพิไมพันธ์ุปลาป็น 
หลงอาหาร฿ห้ประชาชน 

ปีละ ํ ครงการ - 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ มีการจัดกจิกรรม 
ปีละ ๎ ครัๅง 

- พิไมจ านวนสัตว์
นๅ า฿นหนองนๅ า
สาธารณะ 
- ประชาชนเด้มี
อาหารพียงพอกับ
ความต้องการ 

 
กอง

สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
6 ครงการพิไมศักยภาพ

฿นการประกอบอาชีพ 
-พืไอสร้างอาชีพ฿ห้กับ
คนทีไวางงาน  
-พืไอพัฒนากลุมอาชีพ 

ปีละ ํ ครงการ - 6เ์,์์์ 6เ์,์์์ 6เ์,์์์ 6เ์,์์์ ประชาขนมีอาชีพ
สรมิละมีอาชีพ
หลัก฿นการสร้าง
รายเด ้

ป็นการสร้างอาชีพ
฿ห้กับคนทีไวางงาน  
-พัฒนากลุมอาชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 ครงการสนับสนุนการ
ด านินงานตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกจิ
พอพียง 

มุงสร้างระบบศรษฐกิจ
฿นชุมชนทีไพอพียง 

สงสริม฿ห้
ประชาชนด านิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

- 5เ,000 5เ,000 5เ,000 5เ,000 ประชาชน฿นชุมชน
พออยูพอกิน อยาง
พอพียง ละน า
หลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง
มา฿ช้พิไมขึๅนร้อยละ 
แเ 

ประชาชน฿นชุมชน
มีอาชีพ สร้างเด้
ราย฿ห้กับชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   แ53 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
่ ครงการตามรอยท้าพอ

สงสริมสนับสนุนตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

ประชาชนมีการจดัระบบทีไ
ดี มุงสร้างระบบศรษฐกิจ
฿นชุมชนเด้พอพียง 

ครงการตอนืไอง - ใ66,์์์ 500,์์์ - - ประชาชน฿น
ชุมชนพออยูพอ
กิน อยางพอพียง 

ประชาชน฿น
ชุมชนมีอาชีพ 
สร้างเด้ราย฿ห้กับ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

้ ครงการติดตาม
ประมินผลศูนย์ขยายผล
ตามนวพระราชด าร ิ

-พืไอพัฒนาระบบการ
จัดการทีได ี

ประชาชนมีการ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีได ี

- ใเ,เเเ ใเ,เเเ ใเ,เเเ ใเ,เเเ ประชาชน฿น
ชุมชนพออยูพอ
กิน อยางพอพียง 

ประชาชน฿น
ชุมชนมีอาชีพ 
สร้างเด้ราย฿ห้กับ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

แเ ครงการกอสร้างคอกสุกร
ศูนย์ศรษฐกิจพอพียง
หนองวง 

-กอสร้างคอกสุกรศูนย์
ศรษฐกิจพอพียงหนอง
วง 

-ป็นการขยายพันธ์ุ
สุกร 

- ใเ,เเเ ใเ,เเเ ใเ,เเเ ใเ,เเเ -ป็นการ
ขยายพันธุ์สุกร 

-มีการขยายพันธุ์
สุกรพิไมมากขึๅน
ป็นการสร้าง
รายเด ้

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

   แ54 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
แแ ครงการพัฒนาพืๅนทีไ

ต้นบบพืไอป็นหลง
ศึกษารียนรู้ตามนวทาง
ปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง 

ประชาชนมีหลง
รียนรู้ทีไสามารถ
พัฒนาอาชีพเด้ด ี

ครงการตอนืไอง - 5เเ,์์์ 5เเ,์์์ 5เเ,์์์ 5เเ,์์์ ประชาชน฿นชุมชน
พออยูพอกิน อยาง
พอพียง 

ประชาชน฿นชุมชน
มีอาชีพ สร้างเด้
ราย฿ห้กับตัวอง
ละชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

แโ ครงการพัฒนาสงสริม
การด านินงานของสมาชิก
กลุมหลุมพอพียงตามนว
พระราชด าร ิ

ประชาชนมีหลง
รียนรู้ทีไสามารถ
พัฒนาอาชีพเด้ด ี

ครงการตอนืไอง - แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ ประชาชน฿นชุมชน
พออยูพอกิน อยาง
พอพียง 

ประชาชน฿นชุมชน
มีอาชีพ สร้างเด้
ราย฿ห้กับชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

                                                             

แบบ ผ.๐๑ 



                     

   แ55 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
แ3 ครงการก าจดัขยะมูล

ฝอยรอบหมูบ้าน 
-พืไอ฿ห้บ้านมือง
สะอาดปราศจาก
ขยะทุกชนิด 

-บริหารขยะอยาง
ป็นระบบ              
-รับซืๅอขยะ฿น
หมูบ้าน  

- 150,000 150,000 150,000 150,000 -ประชาชน฿นชุมชนพอ
อยูพอกิน อยาง
พอพียง 

-ประชาชน฿นชุมชน
มีอาชีพ สร้างเด้
ราย฿ห้กับตัวอง
ละชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

14 ครงการติดตามสริม
พลังศูนย์ขยายผลตาม
นวพระราชด าร ิ

- พืไอสร้างครือขาย
฿นการ฿ห้บริการ
วิชาการละ
ถายทอดความรู้
฿ห้กชุมชน 

ครงการตอนืไอง - 20,000 20,000 20,000 20,000 -ประชาชน฿นหมูบ้านทุก
คนมีสวนรวมละวิถีการ
ด ารงชีวิตตามหลักการ 
ศรษฐกิจพอพียง 

-กิดกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน
฿นการชวยคิดละมี
กระบวนการพัฒนา
งาน฿นชุมชนอยาง
ตอนืไอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



  
 แ56 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
แ5 ครงการปลูก

ต้นเม้ละอนุรักษ์
พันธุพ์ืช฿นชุมชน 

- พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียว 
ละทรัพยากรธรรมชาติ 
฿นการอนุรักษ์พันธุ์พืช
฿ห้กับชุมชน 

ปีละ ํ 
ครงการ 

- - 30,000 - - -ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนกัถึงการอนรัุกษ์
พนัธุ์พืชและภมิูปัญญา 
โดยชมุชนเข้ามามีสว่น
ร่วม จดัท าแผนการ
อนรัุกษ์พนัธุ์พืชและภมิู
ปัญญาท้องถ่ินในชมุชน 
ร้อยละ70% 

- ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ละอนุรักษ์พันธุ์
พืช฿นชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

                 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 แ57 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นด านินการ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๐. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ ผนงาน การกษตร 
 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑
ิบาที 

 
แ6 ครงการธนาคารนๅ า

฿ต้ดิน 
-พืไอป็นการ
บริหารจดัการนๅ า
ตามปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 

-พืไอสร้างความรู้ความ
ข้า฿จ฿นการจัดท า
ธนาคารนๅ า฿ต้ดินพืไอ
ยกระดับองค์กร
บริหารสวนท้องถิไน
ป็นศูนย์รียนรู ้

- - 100,000 - - -ป็นตามบบการ
รียนรู้฿นพืๅนทีไ จ.
กาฬสินธุ ์

-ประชาชนเด้รบั
ความรู้ละมีการ
บริหารจดัการนๅ าทีไม ี

กองสวัสดิการ
ฯ 

17 ครงการสงสริม
สนับสนุนศูนย์
ศรษฐกิจพอพียง 
อบต.หนองวง 

-สนับสนุน
กิจกรรม 

ตางโของศูนย์ 
-กอสร้างสิไงปลูก
สร้าง฿นศูนย์
ศรษฐกิจพอพียง 

-กอสร้างสิไงปลูกสร้าง
ตางโซืๅอพัสธ์พืช
อุปกรณ์ทีไ฿ช้฿นศูนย์/ 
-กอสร้างคอกสัตว์
ลีๅยงซืๅออาหารสตัว์ 

- - 50,000 - - -ประชาชนร้อยละ ๙์ 
ทีไข้ามายีไยมชมศูนย์ 
ศรษฐกิจพอพียง
เด้รับความรู้  

-ประชาชนพืๅนทีไ
น าเปปฏิบตั ิ

-ประชาชนลดการ฿ช้
สารคมีละเด้กิน
พืชผักทีไปลอด
สารพิษ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

รวม 17 ครงการ - - - 3,196,000 3,510,000 2,830,000 2,830,000 - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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              รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บริหารทั่วเป 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565   
ิบาที 

 
ํ อุดหนุนทีไท าการปกครอง

อ าภอสมดใจ 
- พืไอจายป็นงินสนับสนุน
ครงการจัดงานฉลิมพระ
กียรติพระบาทสมดใจพระ
จ้าอยูหวั รัชกาลทีไ แเ 

อุดหนุนปีละ ํครัๅง - ๕,์์์ ๕,์์์ ๕,์์์ ๕,์์์ - ประชาชนมนพืๅนทีไ 
แเเ% มีความ
ซาบซึๅง฿นพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- ประชาชนเด้
สดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักปลัด 
กองการศีกษา

ฯ 

2 อุดหนุนทีไท าการปกครอง
อ าภอสมดใจ 

- พืไอจายป็นงินสนับสนุน 
ครงการจัดงานมหามงคล
ฉลิมพระกียรติ แโ สิงหา
มหาราชินีนาถ 

อุดหนุนปีละ ํครัๅง - โ,์์์ โ,์์์ โ,์์์ โ,์์์ - ประชาชนมนพืๅนทีไ 
แเเ% มีความ
ซาบซึๅง฿นพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- ประชาชนเด้
สดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักปลัด 
กองการศีกษา

ฯ 

ใ ครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลูกสือชาวบา้นละกิจกรรม
ลูกสือหงชาต ิ

- ฝຄกอบรมจัดตัๅงลูกสือ
ชาวบ้าน 
- ฝຄกอบรมทบทวนลูกสือ
ชาวบ้าน 

อุดหนุนปีละ ํครัๅง - แ5เ,000 แ5เ,000 แ5เ,000 แ5เ,000 - ผู้รับการอบรม
น ามา฿ช้ประยชน์เด้ 
แเเ% 

- ลูกสือชาวบ้านมี
ความรู้ความข้า฿จ฿น
บทบาทหน้าทีไของ
ตนอง 

ส านักปลัด 

4 ครงการสนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ประสานความรวมมือ฿น
การชวยหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิไน 

-พืไอสนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ประสานความรวมมือ฿น
การชวยหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิไน 

อุดหนุนปีละ ํครัๅง - ใเ,000 ใเ,000 ใเ,000 ใเ,000 ร้อยละ ่เ ของผู้
ทีไมาติดตอเด้รับความ
พึงพอ฿จ 

- การด านินการของ
ศูนย์ประสานความ
รวมมือเด้รับการ
สนับสนุน ละ
ด านินการบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ 

ส านักปลัด 

 รวม  ไ  ครงการ - - - 187,000 187,000 187,000 187,000 - - - 

แบบ ผ.๐๒ 
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            รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAECี 
ํ.๎ ผนงาน การศึกษาฯ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

2565   
(บาที 

 
1 
 

ครงการสนับสนุน
คา฿ช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ิคาอาหาร
กลางวันี 

- พืไอจายป็นคาอาหาร
กลางวัน ฿ห้กับศูนย์พัฒนา
ดใกลใก฿นขตรับผิดชอบ
ของ อบต. 

อุดหนุนปีละ ๎ 
ครัๅง 

- แ,โ้่,5์์ แ,โ้่,5์์ แ,โ้่,5์์ แ,โ้่,5์์ - นักรียน แ00%฿น
พืๅนทีไเด้รับภชนาการ
ครบถ้วน มีรางกาย
สมบูรณ์ขใงรง 

- นักรียนละดใก
ลใกทุกคนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ทุกวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

๎ คาอาหารสริม ินมี 
ดใกลใกศูนย์พัฒนาดใก
ลใก ประมาณการ 

- พืไอจายป็นคาซืๅอ
อาหารสริม ินมี ฿ห้กับ
ดใกนักรียนอนุบาล – ป.
6 รงรียนสังกัด สพฐ. ฿น
ขตรับผิดชอบของ อบต. 

อุดหนุนปีละ ๎ 
ครัๅง 

- 5ใ่,798 5ใ่,798 5ใ่,798 5ใ่,798 - นักรียน แ00%฿น
พืๅนทีไเด้รับภชนาการ
ครบถ้วน มีรางกาย
สมบูรณ์ขใงรง 

- นักรียนละดใก
ทุกคนมีอาหารสริม
ินมี ดืไมทุกวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 ครงการสนับสนุน
งบประมาณพืไอจ้าง
ผู้ดูลดใก 

- พืไอ฿ห้ดใกลใกเด้รับการ
ดูลเด้อยางทัไวถึง ทัๅงด้าน
รางกาย ละด้าน
สติปัญญา  
สร้างพัฒนาการ฿ห้กับดใก 

อุดหนุนปีละ ๎ 
ครัๅง 

- 5เเ,000 5เเ,000 5เเ,000 5เเ,000 - ดใกลใกเด้รับการ
ดูลเด้อยางทัไวถึง ทัๅง
ด้านรางกาย ละด้าน
สติปัญญา  
 

- ดใกลใกเด้รับการ
ดูลเด้อยางทัไวถึง 
ทัๅงด้านรางกาย 
ละด้านสติปัญญา  

กอง
การศึกษาฯ 

      
 

แบบ ผ.๐๒ 
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             รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAECี 
ํ.๎ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

4 ครงการสนับสนุน
คา฿ช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ิคาอาหาร
กลางวัน รร.สังกัด สพฐ.
฿นขตพืๅนทีไการศึกษาี 

- พืไอจายป็นคาอาหาร
กลางวัน ฿ห้กับรงรียน 
฿นขตรับผิดชอบของ 
อบต. 

อุดหนุนปีละ ๎ ครัๅง - โ,5โเ,0์์ โ,5โเ,0์์ โ,5โเ,0์์ โ,5โเ,0์์ - นักรียน แ00%฿น
พืๅนทีไเด้รับภชนาการ
ครบถ้วน มีรางกาย
สมบูรณ์ขใงรง 

- นักรียนละ
ดใกลใกทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 คาอาหารสริม ินมี 
รงรียน฿นสังกัด สพฐ.฿น
ขตพืๅนทีไรับผิดชอบ 

- พืไอจายป็นคาซืๅอ
อาหารสริม ินมี ฿ห้กับ
ดใกนักรียนอนุบาล - ป.6 
รงรียนสังกัด สพฐ. ฿น
ขตรับผิดชอบของ อบต. 

อุดหนุนปีละ ๎ ครัๅง - แ,โ่เ,916 แ,โ่เ,916 แ,โ่เ,916 แ,โ่เ,916 - นักรียน แ00%฿น
พืๅนทีไเด้รับภชนาการ
ครบถ้วน มีรางกาย
สมบูรณ์ขใงรง 

- นักรียนละ
ดใกทุกคนมี
อาหารสริมินมี 
ดืไมทุกวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 

 

อุดหนุนรงรียนก้วสดใจ
พิทยาคม 
 

-พืไอจายป็นคาด านิน 
งาน ตามครงการพัฒนา
รงรียนคุณธรรม 
 

อุดหนุนปีละ 1 ครัๅง 
 

- 
 

- 
 

20,000 
 

- 
 

- 
 

-นักรียนร้อยละ 100 
%เด้รับการข้าพัฒนา
คุณธรรมตามครงการ 

-นักรียนเด้รับ
รียนรู้ละเด้
น ามาปฏิบัติ฿น
ชีวิตประจ าวัน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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             รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAECี 
ํ.๎ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
7 ครงการสมทบทุน

จัดซืๅอครืไองกรองนๅ าดืไม
ส าหรับดใก 

- พืไอ฿ห้ดใกลใกมีนๅ าดืไมทีไ
สะอาดละปลอดภัยตอ
รางกาย 

จัดซืๅอครืไองกรองนๅ า
ส าหรับดใกภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- 5เ,000 5เ,000 5เ,000 5เ,000 - ดใกลใกมีนๅ าดืไมทีไ
สะอาดละปลอดภัยตอ
รางกาย 

- ดใกลใกมีนๅ าดืไมทีไ
สะอาดละปลอดภัย
ตอรางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

8 อุดหนุนสมสรรตารี
กาฬสินธุ์ 

- พืไอ฿ห้ดใกลใกมีนๅ าดืไมทีไ
สะอาดละปลอดภัยตอ
รางกาย 

จัดซืๅอครืไองกรองนๅ า
ส าหรับดใกภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- ไ้,000 49,000 - - - ดใกลใกมีนๅ าดืไมทีไ
สะอาดละปลอดภัยตอ
รางกาย 

- ดใกลใกมีนๅ าดืไมทีไ
สะอาดละปลอดภัย
ตอรางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

      162 

            รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAECี 
ํ.๎ ผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๕   
ิบาที 

 
9 ครงการสนับสนุนการ

ขับคลืไอนยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมเทยสาย฿ย
ชุมชน 

- พืไอสงสริม฿ห้ประชาชน
กิดการรวมคิด รวมอนุรักษ์
ละรวมพัฒนาวัฒนธรรม 

อุดหนุนปีละ ํครัๅง - ไเ,000 ไเ,000 ไเ,000 ไเ,000 - ประชาชนการ
สงสริม 5เ% 

- พัฒนาพืๅนทีไ฿ห้มี
ความก้าวหน้าละมี
ความปรองดอง
สมานฉันท์ 

-กอง
การศึกษาฯ 

-กอง 
สวัสดิการฯ 

10 ครงการด านินตามนว
ทางการด านินการพืไอ
ป้องกันดใกจมนๅ า฿นดใก
ปฐมวัย฿นศูนย์พัฒนาดใก
ลใก อบต.หนองวง 

-พืไอป้องกันละลดภาวะ
ความสีไยงดใกจมนๅ า 

อุดหนุนปีละ ํครัๅง - ไเ,000 ไเ,000 ไเ,000 ไเ,000 - ลดความสีไยง
ดใกจมนๅ าเด ้
5เ% 

- ลดภาวะความ
สีไยงดใกจมนๅ า 

-กอง
การศึกษาฯ 

-กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม 10  ครงการ - - - 6,317,214 6,337,214 6,268,214 6,268,214 - - - 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



163 

             รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
ํ อุดหนุนกลุมวิสาหกจิชุมชนลีๅยงค

บ้านหนองวง หมู แ 
- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

2 อุดหนุนกลุมวิสาหกจิชุมชนหนองขาม 
พอพียงลีๅยงเกพันธุ์พืๅนมือง หมู โ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

3 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทีไนอน
ปຂคนิค บ้านสร้างก้ว หมู ใ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

4 อุดหนุนกลุมผลิตมลใดพันธุ์ข้าว บา้น
คกกลาง หมู ไ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

5 กลุมมบ้านกษตรทอผา้เหมมัดหมีไ
บ้านนนชาด หมู 5 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

6 อุดหนุนกลุมวิสาหกจิชุมชนกลุมลีๅยง
ค บ้านค าเผ หมู 6 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

7 อุดหนุนกลุมวิสาหกจิชุมชนท ามะมวง 
บ้านหนองผ้าออ้ม หมู 7  

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

่ อุดหนุนกลุมวิสาหกจิชุมชนทอผ้า
มัดหมีไบ้านนนชาด หมู ่ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพภาย฿น
หมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

 

 แบบ ผ.๐๒ 



แ64                                                                                 
              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
9 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมลีๅยง

คละกระบือ บ้านหนองวง 
หมู ้ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นหมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

10 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผ้า
พืๅนมือง บ้านหนองผ้าอ้อม หมู 
แโ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นหมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

11 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผ้า
พืๅนมืองบ้านสร้างก้ว แใ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นหมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

12 อุดหนุนธนาคารขา้วบ้านประชา
สามัคคี หมู แไ 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นหมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

13 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผ้า
เหมมัดหมีไบ้านนนชาด หมู แ5 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นหมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

14 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมปร
รูปผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก
บ้านหนองวง หมู แ6 

- พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นหมูบ้าน 

จ านวน ํ ครงการ - แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ แเ,เ์์ อุดหนุน แ หมูบ้าน - ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

 

 



 

แ65 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
15 ครงการสงสริมกิจกรรมตางโ

ของสุขศาลา 
- พืไอสงสริมกิจกรรมตางโ
฿นสุขศาลาภาย฿นต าบล 

จ านวน ํ ครงการ - แ6เ,เ์์ แ6เ,เ์์ แ6เ,เ์์ แ6เ,เ์์ อุดหนุน แ 
หมูบ้าน 

- ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

16 ครงการสงสริมลีๅยงสัตว์พืไอ
สร้างรายเด้ 

-พืไอสร้างรายเด้฿ห้กษตรกร จ านวน ํ ครงการ - ใเเ,เ์์ ใเเ,เ์์ ใเเ,เ์์ ใเเ,เ์์ อุดหนุน แ 
หมูบ้าน 

- ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

17 ครงการสงสริมวิสาหกิจ
ชุมชน 

- พิไมรายเด้฿ห้ครอบครัว 
- กลุมวิสาหกิจชุมชน 

จ านวน ํ ครงการ - แเเ,เ์์ แเเ,เ์์ แเเ,เ์์ แเเ,เ์์ อุดหนุน แ 
หมูบ้าน 

- ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

18 ครงการสงสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธ์กระบือเทย 

- อนุรักษ์พันธ์กระบือเทย฿น
ต าบลหนองวง 

จ านวน ํ ครงการ - โ,เเเ,เ์์ โ,เเเ,เ์์ โ,เเเ,เ์์ โ,เเเ,เ์์ อุดหนุน แ 
หมูบ้าน 

- สงสริมการลีๅยง
กระบือเทยมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

แ้ ครงการสงสริมสนับสนุนกลุม
ฮักพงบงปัน 

-พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นต าบล  

จ านวน ํ ครงการ - ใเเ,เ์์ ใเเ,เ์์ ใเเ,เ์์ ใเเ,เ์์ อุดหนุน แ 
หมูบ้าน 

- ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

โเ ครงการสงสริมกลุมฟาร์มค
นืๅอสร้างอาชีพ บ้านดงค า
พัฒนา หมู แแ 

-พืไอสงสริมกลุมอาชีพ
ภาย฿นต าบล  

จ านวน ํ ครงการ - ใเเ,เ์์ 10,000 - - อุดหนุน แ 
หมูบ้าน 

- ประชาชนมีรายเด้
พิไมมากขึๅน 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



แ66 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
21 ครงการสนับสนุน

รางวัลหมูบ้านต้นบบ 
- สนับสนุนรางวัล฿หห้มูบ้านทีไ
พัฒนาดีดนจนสามารถป็น
ต้นบบ฿ห้หมูบ้านอืไนเด ้

ปีละ  ํ หง - แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ แ์์,์์์ - หมูบ้าน฿นต าบล
หนองวงเด้รับ
การพัฒนาร้อยละ 
โเ 

- หมูบา้น฿นต าบล 
หนองวงพัฒนาจน
ป็นหมูบ้าน
ต้นบบระตับ
อ าภอละจังหวัด 
ตอเป 

กอง 
สวัสดิการ 

22 ครงการสงสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพ
ตางโ฿นต าบล 

- ประชาชนจัดตัๅงกลุมอาชีพ
หลังฤดูท างาน 
- พืไอหารายเด้สริม฿ห้กับ
ครอบครัว 

อุดหนุนปีละ     
ํ ครัๅง 

- ใโเ,เเเ ใโเ,เเเ ใโเ,เเเ ใโเ,เเเ - ประชาชนทีไ
เด้รับการ
สนับสนุน฿ห้มี
อาชีพสริม พิไม
รายเด้ร้อยละ ้เ 

- สมาชิกกลุม
อาชีพมีรายเด้
สรมิชวยบงบา
ภาระคา฿ช้จาย฿น
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐๒ 



แ67 

             รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
23 อุดหนุนส าหรับการ

ด านินงานตามนวนาง
ครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- พืไออุดหนุนครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน ํ 
ครงการ 

- ใโเ,000 ใโเ,000 ใโเ,000 ใโเ,000 - ประชาชนเด้รับ
ประยชน์ตาม
ครงการร้อยละ ้เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุนด้าน
สาธารณสุขอยางทา
ทียมกัน 

กองสวัสดิการฯ 

24 อุดหนุนส าหรับขับคลืไอน
ครงการสัตว์ปลอดรคคน
ปลอดภัยจากรคพิษสุนัขบ้า
ฯ 

- พืไอขับคลืไอนครงการ
สัตว์ปลอดรคคนปลอดภัย
จากพษิสุนัขบ้า 
-ฉีดวัคซีน฿ห้สุนัข/มว พืไอ
ป้องกันรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน ํ 
ครงการ 

- โเ,250 โเ,250 โเ,250 โเ,250 - พืๅนทีไ อบต.หนอง
วง ปลอดรคพิษ
สุนัขบ้า แเเ% 
- สุนัข/มว ฿นขต
พืๅนทีไเด้รับวัคซีนอยาง
น้อยร้อยละ้เ 

- พืๅนทีไต าบลหนอง
วงป็นพืๅนทีไปลอด
รคพิษสุนัขบ้า 

กองสวัสดิการฯ 

25 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนฮัก
พงบงปัน บ้านหนองวง 
หมู1 

-พืไอสงสริม฿ห้ชุมชนฮักพง
กันละกันภาย฿นชุมชน 

จ านวน ํ 
ครงการ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน แ หมูบ้าน -ประชาชนมีความ
บงปันชวยหลือ
ผู้อืไนภาย฿นต าบล 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 



 

แ68 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
26 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ ปี 
โ56ใ หมูทีไ แ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 9,000 9,000 9,000 9,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลงใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

27 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ หมูทีไ แ 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

28 ครงการสงสริมภชนาการละ
สุขภาพอนามัยมละดใกตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ หมูทีไ แ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพอนามัย
ทีไดีพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้าน
สุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿น
พืๅนทีไเด้รับการ
บริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ69 

             รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
29 ครงการควบคุม

หนอนพยาธิตามครงการ
พระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ โ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 9,000 9,000 9,000 9,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

30 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ โ 

- พืไอควบคุมป้องกันรค
ขาดสารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

31 ครงการสงสริม
ภชนาการละสุขภาพ
อนามัยมละดใกตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ โ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรก
กิดเด้รับการบริการทีไ
หมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพอนามัย
ทีไดีพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้าน
สุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿น
พืๅนทีไเด้รับการ
บริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ70 

             รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
32 ครงการควบคุม

หนอนพยาธิตามครงการ
พระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ ใ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลง ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

33 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ ใ 

- พืไอควบคุมป้องกันรค
ขาดสารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 ๗,000 ๗,000 ๗,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

34 ครงการสงสริม
ภชนาการละสุขภาพ
อนามัยมละดใกตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ ใ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรก
กิดเด้รับการบริการทีไ
หมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง฿ห้
นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการข้าถึง
การบริการละมี
สุขภาพอนามัยทีไดี
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



   

แ71 

             รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี  
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
35 ครงการควบคุม

หนอนพยาธิตาม
ครงการพระราชด าริ   
ปี โ56ใ หมูทีไ ไ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - ้,000 ๙,000 ๙,000 ๙,000 - ลดอัตราการติด
ชืๅอหนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

36 ครงการควบคุมรค
ขาดสารอาหารเออดีน
ตามพระราชด าริ         
ปี โ56ใ หมูทีไ ไ 

- พืไอควบคุมป้องกันรค
ขาดสารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 -สงสริมการ฿ช้
กลือเออดีน
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

37 ครงการสงสริม
ภชนาการละสุขภาพ
อนามัยมละดใกตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ ไ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรก
กิดเด้รับการบริการทีไ
หมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพ
อนามัยทีไดีพิไมขึๅน
ร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ72 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
38 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ ปี 
โ56ใ หมูทีไ 5 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลง ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

39 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ     
หมูทีไ 5 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

40 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละ
ดใกตามพระราชด าริ ปี 
โ56ใ หมูทีไ 5  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง฿ห้
นมบุตร ละดใกทารก
เด้รับการข้าถึงการ
บริการละมีสุขภาพ
อนามัยทีไดีพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้าน
สุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿น
พืๅนทีไเด้รับการ
บริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ73 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม  

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
41 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ ปี 
โ56ใ หมูทีไ 6 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

42 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ    
หมูทีไ 6 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาดสาร
เออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

43 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละ
ดใกตามพระราชด าริ ปี 
โ56ใ หมูทีไ 6  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้นม
บุตร ละดใกทารกรกกิดเด้รับ
การบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพอนามัย
ทีไดีพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้าน
สุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿น
พืๅนทีไเด้รับการ
บริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ74 

               รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
44 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ      
ปี โ56ใ หมูทีไ 7 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

45 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ       
หมูทีไ 7 

- พืไอควบคุมป้องกันรค
ขาดสารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

46 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ 7  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรก
กิดเด้รับการบริการทีไ
หมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพอนามัย
ทีไดีพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้าน
สุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿น
พืๅนทีไเด้รับการ
บริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ75 

             รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
47 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ      
ปี โ56ใ หมูทีไ ่ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติด
ชืๅอหนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

48 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ      
หมูทีไ ่ 

- พืไอควบคุมป้องกันรค
ขาดสารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้
กลือเออดีน
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

49 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละ
ดใกตามพระราชด าริ          
ปี โ56ใ หมูทีไ ่  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรก
กิดเด้รับการบริการทีไ
หมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพ
อนามัยทีไดีพิไมขึๅน
ร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ76 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
50 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ  
ปี โ56ใ หมูทีไ ้ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลง ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

51 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ      
หมูทีไ ้ 

- พืไอควบคุมป้องกันรค
ขาดสารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

52 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละ
ดใกตามพระราชด าริ          
ปี โ56ใ หมูทีไ ้  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรก
กิดเด้รับการบริการทีไ
หมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง฿ห้
นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการข้าถึง
การบริการละมี
สุขภาพอนามัยทีไดี
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ77 

               รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

53 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ
ตามครงการพระราชด าริ      
ปี โ56ใ หมูทีไ แเ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿น
การด านินการตาม
ครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติด
ชืๅอหนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

54 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ        
หมูทีไ แเ 

- พืไอควบคุมป้องกันรค
ขาดสารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿น
การด านินการตาม
ครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้
กลือเออดีน
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

55 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ แเ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿น
การด านินการตาม
ครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี
฿ห้นมบุตร ละดใกทารก
รกกิดเด้รับการบริการทีไ
หมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพ
อนามัยทีไดีพิไมขึๅน
ร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ78 

               รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
56 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ       
ปี โ56ใ หมูทีไ แแ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 9,000 9,000 9,000 9,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

57 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ        
หมูทีไ แแ 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

58 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ แแ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพอนามัย
ทีไดีพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้าน
สุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿น
พืๅนทีไเด้รับการ
บริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ79 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
59 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ      
ปี โ56ใ หมูทีไ แโ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติด
ชืๅอหนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

60 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ      
หมูทีไ แโ 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 9,000 9,000 9,000 9,000 -สงสริมการ฿ช้
กลือเออดีน
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

61 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ แโ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพ
อนามัยทีไดีพิไมขึๅน
ร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ80 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
62 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ       
ปี โ56ใ หมูทีไ แใ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติด
ชืๅอหนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

63 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ      
หมูทีไ แใ 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้
กลือเออดีน
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

64 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ แใ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพ
อนามัยทีไดีพิไมขึๅน
ร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ81 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
65 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ       
ปี โ56ใ หมูทีไ แไ 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 9,000 9,000 9,000 9,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลงใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไมี
สุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับการ
รักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

66 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ        
หมูทีไ แไ 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไมี
สุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

67 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ แไ  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพอนามัย
ทีไดีพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนเด้รับการ
สนับสนุนสงสริม
ด้านสุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ82 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
68 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ      
ปี โ56ใ หมูทีไ แ5 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติดชืๅอ
หนอนพยาธิลงใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไมี
สุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับการ
รักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

69 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ        
หมูทีไ แ5 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้กลือ
เออดีนพิไมขึๅนร้อย
ละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไมี
สุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

70 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ แ5  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพอนามัย
ทีไดีพิไมขึๅนร้อยละ 
7เ 

- ประชาชนเด้รับการ
สนับสนุนสงสริม
ด้านสุขภาพอนามัยทีไ
หมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

แ83 

              รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.๏ ผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
71 ครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ตามครงการพระราชด าริ       
ปี โ56ใ หมูทีไ แ6 

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 6,000 6,000 6,000 6,000 - ลดอัตราการติด
ชืๅอหนอนพยาธิลง 
ใเ% 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง 
-ประชาชนเด้รับ
การรักษาทีไถูกวิธี 

กองสวัสดิการฯ 

72 ครงการควบคุมรคขาด
สารอาหารเออดีนตาม
พระราชด าริ ปี โ56ใ         
หมูทีไ แ6 

- พืไอควบคุมป้องกันรคขาด
สารเออดีน 
- อุดหนุนกลุม อสม.฿นการ
ด านินการตามครงการ 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 -สงสริมการ฿ช้
กลือเออดีน
พิไมขึๅนร้อยละ 7เ 

-ประชาชน฿นพืๅนทีไ
มีสุขภาพขใงรง
ปราศจากรค
เออดีน 

กองสวัสดิการฯ 

73 ครงการสงสริมภชนาการ
ละสุขภาพอนามัยมละดใก
ตามพระราชด าริ ปี โ56ใ 
หมูทีไ แ6  

- อุดหนุนกลุม อสม. ฿นการ
ด านินการตามครงการ 
- สงสริมสตรีมีครรภ์,สตรี฿ห้
นมบุตร ละดใกทารกรกกิด
เด้รับการบริการทีไหมาะสม 

จ านวน ํ ครงการ - 7,000 7,000 7,000 7,000 - สตรีมีครรภ์,หญิง
฿ห้นมบุตร ละดใก
ทารกเด้รับการ
ข้าถึงการบริการ
ละมีสุขภาพ
อนามัยทีไดีพิไมขึๅน
ร้อยละ 7เ 

- ประชาชนเด้รับ
การสนับสนุน
สงสริมด้านสุขภาพ
อนามัยทีไหมาะสม 
- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้รับการบริการทีไดี 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 73  ครงการ - - - 4,390,250 4,100,250 4,090,250 4,090,250 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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             รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๏ การพัฒนาผຌาเหมพรวาละสงสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

๏. ยุทธศาสตร์ การสงสริมศิลปะ วัฒนธรรมประพณีภูมิปัญญาทຌองถิ่น 

๏.ํ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
1 ครงการอุดหนุน สภา

วัฒนธรรมต าบลหนองวง 
- พืไอป็นการสนับสนุน
สงสริมประพณีวัฒนธรรม 
฿ห้คงอยูสืบเป 

- งานบุญ ประพณี
วัฒนธรรมของท้องถิไน 
หมูบ้าน ชุมชน 

- ใเ,์์์ 30,000 30,000 30,000 - มีผู้ข้ารวม
กิจกรรมจ านวนเม
น้อยกวา แเเ คน 

- เด้อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประพณีที
ดีงาม  ฿ห้คงอยูสืบเป 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน - พืไอ฿ห้การด านินงานตาม
ภารกิจครงการ หรือ
กิจกรรมตางโบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

- คณะกรรมการหมูบ้าน
฿นการด านินงานตาม
ภารกิจสงสริม
วัฒนธรรมละภูมิ
ปัญญาท้องถิไน 

- ่์,์์์ 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

- ประชาชนทีไเด้รับ
การสนับสนุน
เด้รับประยชน์
ร้อยละ ้เ 

- กิจกรรมตางโ฿น
หมูบ้านป็นเปด้วย
ความรียบร้อยกิด
ความสามัคคี฿นหมู
คณะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม โ ครงการ - - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.
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              รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAECี 
ํ.๎ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 

1 อุดหนุนการเฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอ าภอสมดใจ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีเฟฟ้า฿ช้ 
ละพิไมสงสวาง฿ห้กับ
ประชาชน 

- ขยายขตเฟฟ้ารงตไ า
ภาย฿นต าบลหนองวง 

- ใเเ,000 ใเเ,000 - - - เด้รับการ
สนับสนุนด้าน
เฟฟ้าเด้อยาง
ทัไวถึงเปยังชุมชน 

- ประชาชนมี
เฟฟ้า฿ช้เด้อยาง
ทัไวถึง 

กองชาง 

โ ครงการขยายขตระบบ 
จ าหนายเฟฟ้ารงตไ า 

- พืไอ฿ห้มีกระสเฟฟ้า฿ช้฿น
ชุมชนอยางพียงพอ 

- ขยายขตเฟฟ้ารงตไ า
฿นขตรับผิดชอบของ  
อบต.หนองวง 

- แ,000,000 แ,000,000 - - - ขยายขตเฟฟ้า
สาธารณะพิไมขึๅน
ร้อยละ 5เ ตอปี 

- ชุมชนมี
กระสเฟฟ้า฿ช้
อยางทัไวถึงทุก
ครัวรือน 

กองชาง 

3 ครงการขยายขตเฟฟ้า 
รงตไ าพืไอการกษตร 

- ขยายขตเฟฟ้ารงตไ า฿ห้
พียงพอตอความต้องการ
ของประชาชน 

- ขยายขตเฟฟ้ารงตไ า
ภาย฿นต าบลหนองวง 

- ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ - ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้฿ช้เฟฟ้า พียงพอ
กับความต้องการ 
- ขตเฟฟ้าเด้รับ
การขยายพิไมขึๅน
ร้อยละ ไเ 

- ประชาชนมถีนน
ลูกรังนวขต฿ช้฿น
การสัญจรเปมา 
เด้สะดวก  
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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              รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAECี 
ํ.๎ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมาย
ิผลผลติของ
ครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
ไ ครงการขยายขตเฟฟ้า

สองสวางภาย฿นต าบล
หนองวง 

- ขยายขตเฟฟ้าสองสวาง
฿ห้พียงพอตอความต้องการ
ของประชาชน 

- ขยายขตเฟฟ้า
สองสวางภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - ลดอุบัติหตุเด้ร้อย
ละ ่เ 
- ลดปัญหา
อาชญากรรมเด้ร้อย
ละ ้เ 

- พิไมความ
ปลอดภัย฿นชวีิต
ละทรัพย์สิน
ตลอดจนลด
อุบัติหตุบนท้อง
ถนน 

กองชาง 

5 ครงการขยายขต
เฟฟ้ารงสูง 

- ขยายขตเฟฟ้ารงสูง฿ห้ 
พียงพอตอความต้องการ
ของประชาชน 

- ขยายขต
เฟฟ้ารงสูงภาย฿น
ต าบลหนองวง 

- ไ,เเเ,เเเ ไ,เเเ,เเเ ไ,เเเ,เเเ ไ,เเเ,เเเ - ประชาชน฿นพืๅนทีไ
เด้฿ช้เฟฟ้า พียงพอ
กับความต้องการ 
- ขตเฟฟ้าเด้รับ
การขยายพิไมขึๅน
ร้อยละ ไเ 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ต าบลมีเฟฟ้า฿ช้
อยางทัไวถึง 

กองชาง 

รวม 5   ครงการ - - - 6,600,000 6,600,000 5,300,000 5,300,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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                            รายละอียดโครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 

ํ ครงการกอสร้างถนน คสล. 
 สาย บ.หนองวง ม.แ6 
ต.หนองวง อ.สมดใจผาน   
 บ.สร้างก้ว  ต.หนองวง       
อ.สมดใจ  ถึงถนนลาดยาง
สาย บ.นามะขือ เป          
บ.ป่งชือก ต.นามะขือก  
อ.สหัสขันธ์ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿น
พืๅนทีไ ต.หนองวงละ
พืๅนทีไ฿กล้คียง มีถนนทีไ
เด้มาตรฐานเว้฿ช้สัญจร
เปมา 

- บ.หนองวง ม.16  
ผาน บ.สร้างก้วถึง
ถนนลาดยางสาย  
บ.นามะขือเป     
บ.ป่งชือกกว้าง 6 
มตรเหลทางข้างละเ.5 
มตรระยะทาง7.5 กม. 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - กว้าง 6 มตร เหล
ทางข้างละ เ.5มตร    
ความหนาฉลีไยเ.แ5 
มตร 

- ประชาชนทีไ฿ช้ถนน
ดินทางสะดวกถนนเด้
มาตรฐาน 
- ลดปัญหานๅ าทวมขัง 
ละฝุ่นละอองเด้บบ
ยัไงยืน 
- ลดปัญหาอุบัติหตุ฿น
การ฿ช้ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

๎ ครงการจดังานประพณี
ลอยกระทงประจ าปี
งบประมาณ โ56แ  
อ าภอสมดใจ  ณ อบต.
หนองวง 

- พืไอสืบสานประพณี
วัฒนธรรม ของชาติละ
อ าภอสมดใจสืบเป 

- จัดงานประพณีลอย
กระทงประจ าอ าภอ 
ณ อบต.หนองวง  
อ.สมดใจ จ.กาฬสินธุ ์

- ไเเ,เเเ ไเเ,เเเ ไเเ,เเเ ไเเ,เเเ - ประชาชน฿นอ าภอ
สมดใจมารวมงาน
ร้อยละ 40ผู้มารวม
งานร้อยละ80มี
ความพึงพอ฿จ฿นการ
จัดงานประพณีลอย
กระทง 

- ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
อ.สมดใจมีความพึง
พอ฿จละป็นการสืบ
สานประพณี
วัฒนธรรม 
 
 
 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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                         รายละอียดโครงการพัฒนา                                                              

ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
3 ครงการกอสร้างถนนลูกรัง 

สาย บ.ดงค าพัฒนา ม.แแ 
ถึงถนนลาดยาง บ.พรสวรรค์ 
ม.แเ ต.หนองวง ชืไอม
ชืไอม บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ 
อ.มือง 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.ดงค า-พัฒนา  
ม.11 ถึงถนนลาดยาง 
บ.พรสวรรค์   ม.10ต.
หนองวง  ชืไอม  บ.ป่า
นกขาบ ต.ภูปอ อ.มือง 
กว้าง  6  มตร
ระยะทาง 3,500มตร 

- แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ - กว้าง  6 มตร 
ระยะทาง ใ,5เเ 
มตร 

- ประชาชนทีไ฿ช้ถนน
ดินทางสะดวกถนน
เด้มาตรฐาน 
- ลดปัญหานๅ าทวมขัง 
ละฝุ่นละอองเด้บบ
ยัไงยืน 
- ลดปัญหาอุบัติหตุ
฿นการ฿ช้ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

4 ครงการกอสร้าง คสล. 
ชืไอมระหวางต าบล สาย บ.
หนอง-ขาม  ม.โ - บ.นน -
สวรรค์ ม.้ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- ชืไอมระหวางต าบล 
สาย บ.หนองขาม  
ม.โ ต.หนองวง         
- บ.นนสวรรค์ ม.้   
ต.สมดใจ  กว้าง  5 
มตรยาว  5เเ มตร 
หนาฉลีไย เ.แ5 ม. 
เหลทางลูกรังข้างละ 
เ.5เ ม. 

- แ,ใ75,เเเ แ,ใ75,เเเ แ,ใ75,เเเ แ,ใ75,เเเ - กว้าง 5 มตร 
ยาว 5เเ มตร 
หนาฉลีไย เ.แ5 ม. 
เหลทางลูกรังข้าง
ละ เ.5เ ม. 

- ประชาชนทีไ฿ช้ถนน
ดินทางสะดวกถนน
เด้มาตรฐาน 
- ลดปัญหานๅ าทวมขัง 
ละฝุ่นละอองเด้บบ
ยัไงยืน 
- ลดปัญหาอุบัติหตุ
฿นการ฿ช้ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
                   

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
5 ครงการซอมซมถนนลูกรัง 

สาย บ.นนชาด ม.5 -หจก.
ประสิทธิ์ออยกว้าง 6 มตร
ยาว โ.5 กม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- บ.นนชาด ม.5 -
หจก.ประสิทธิ์ออย 
กว้าง 6 มตร ยาว 
โ.5 กม. 

- ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ ่เเ,เเเ กว้าง  6 มตร 
ยาว โ.5 มตร  
 

- ประชาชนทีไ฿ช้ถนน
ดินทางสะดวกถนน
เด้มาตรฐาน 
- ลดปัญหานๅ าทวมขัง 
ละฝุ่นละอองเด้บบ
ยัไงยืน 
- ลดปัญหาอุบัติหตุ
฿นการ฿ช้ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

6 ครงการซอมซมถนนลูกรัง 
สายคก฿หญ จากบ.นนชาด 
ม.8  ต.หนองวง ถึง       
บ.นามะขือ   ต.นามะขือ
อ.สหัสขันธ์ 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

-คก฿หญ บ.นนชาด 
ม.่ ต.หนองวง ถึง            
บ.นามะขือ ต.นา
มะขือ อ.สหัสขันธ์ 
กว้าง  6  มตร 
ระยะทาง 5,เเเ 
มตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กว้าง 6 มตร 
ยาว 5,เเเ มตร    
  

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 
 
 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

                                                                                 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑



 

                   190 

       รายละอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                  
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       ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

   องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 
ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
7 ครงการกอสร้างถนน

ลูกรังบดอัดนนสาย บ.
นนชาด ม.่ต.หนองวง 
-บ.พนสวาง ต.นามะขือ
ิสายนายายบางีกว้าง     
6 มตร ยาว ใ.5 กม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.นน-ชาด ม.่
ต.หนองตตวง -บ.พน
สวาง  ต.นามะขือ ิสาย
นายายบางี กว้าง 6 
มตรยาว ใ.5 กม. 

- แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ กว้าง  6 มตร 
ยาว ใ.5 มตร 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

8 ครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบดอัดนนสาย บ.
หนองขาม  ต.หนองวง  -
บ.ป่งชือก ต.นามะขือ  
กว้าง  6 มตร  ยาว ใ 
กม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- ริไมจากสีไยกกษตร
รอคอย ถึง บ.ป่งชือก  
ต.นามะขือ  ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว ใ กม. 

- แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ แ,5เเ,เเเ กว้าง 6 มตร  
ยาว ใ  กม.    
  

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

9 ครงการกอสร้าง
ถนนลาดยาง สาย บ.ดงค า
พัฒนา ม.แแ ต.หนองวง  

อ.สมดใจ ชืไอม บ.พน
สวาง ต.นามะขือ     
อ.สหัสขันธ์ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.ดงค าพัฒนา ม.
11 ต.หนองวง 
อ.สมดใจชืไอม 
บ.พนสวาง ต.นามะขือ 
อ.สหัสขันธ์ 
กว้าง 6  ม. ระยะ 
ทาง 1,000 ม. 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กว้าง 6 มตร  
ยาว แ,เเเ มตร    
  
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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                                                                                      ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑)                                                     
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง     
ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
ํเ ครงการกอสร้างถนนค

สล. สาย บ.หนองวง    
ม.แ6  ต.หนองวง       
อ.สมดใจ ชืไอม 
บ.ป่งชือก  ต.นามะขือ
อ.สหัสขันธ์ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.หนองวง 
ม.16 ต.หนองวง 
อ.สมดใจ ชืไอม  
บ.ป่งชือก ต.นามะขือ 
อ.สหัสขันธ์กว้าง  6  
มตร ยาว ใ กม. 

- โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ โ,เเเ,เเเ - กว้าง 6 มตร  
ยาว  ใ  กม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แแ ครงการกอสร้าง
ถนนลาดยาง สาย บ.สร้าง
ก้ว ม.3 ต.หนองวง  
อ.สมดใจชืไอม บ.ป่งชือก 
ต.นามะขือ  อ.สหัสขันธ์ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.สร้าง-ก้ว ม.ใ
ต.หนองวง อ.สมดใจ
ชืไอม บ.ป่งชือก      
ต.นามะขือ อ.สหัสขันธ์  
กว้าง  6 มตร  เหล
ทางข้างละ เ.5 มตร  
ระยะทาง แ,เเเ มตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - กว้าง 6 มตร  
เหลทางข้างละ 
เ.5 มตรระยะทาง 
แ,เเเ มตร 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง           

      

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
แโ ครงการกอสร้าง

ถนนลาดยาง สาย บ.ดงค า
พัฒนา ม.แแ ต.หนองวง  
ถึง บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ 
อ.มือง 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.ดงค าพัฒนา 
 ม.แแ ต.หนองวง 
อ.สมดใจถึง บ.ป่านกขาบ 
บ.ป่งชือก ต.ภูปอ 
อ.มืองกว้าง  6 ม. 
ยาว ใ กม. 

- โ,0เเ,เเเ โ,0เเ,เเเ โ,0เเ,เเเ โ,0เเ,เเเ - กว้าง  6 ม.ยาว 
ยาว ใ กม. 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แใ ครงการขุดลอกห้วยขัว
ดง บ.สร้างก้ว ม .ใ  
กว้าง 6 มตรยาว แ กม.
ลึก ใ มตร 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีนๅ า฿ช้ 
พียงพอตอการกษตร 
- มีหลงพาะพันธ์ปลา 
พิไมขึๅน 

- ขุดลอกห้วยขัว ดง บ.
สร้างก้ว ม.ใ 
กว้าง 6 มตรยาว แ กม.
ลึก ใ มตร 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - กว้าง 6 มตร 
ยาว แ กม. 
ลึก ใ มตร 

- ลดปัญหาภัยล้ง 
- พิไมปริมาณนๅ า฿ห้
พียงพอกับความ 
ต้องการของ
ประชาชน 
- พิไมปริมาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
   

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
แไ ครงการขุดลอกหนองปู่ตา 

บ.สร้างก้ว ม.ใ กว้าง ่เ 
มตรยาว แโเ มตร 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีนๅ า฿ช้ 
พียงพอตอการกษตร 
- มีหลงพาะพันธ์ปลา 
พิไมขึๅน 

- ขุดลอกหนองปู่ตา 
บ.สร้างก้วม.3กว้าง 
80 มตร ยาว 120 
มตร 

- 75เ,เเเ 75เ,เเเ 75เ,เเเ 75เ,เเเ - กว้าง 80 มตร 
ยาว 120 มตร 

- ลดปัญหาภัยล้ง 
- พิไมปริมาณนๅ า฿ห้
พียงพอกับความ 
ต้องการของ
ประชาชน 
- พิไมปริมาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แ5 ครงการขุดลอกหนองสระ
นๅ าวัดป่าวิจิตรพัฒนาราม  
บ.นนชาด ม.่ กว้าง ่เ 
มตรยาว แโเ มตร 
ลึก ใ.5 มตร 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีนๅ า฿ช้ 
พียงพอตอการกษตร 
- มีหลงพาะพันธ์ปลา 
พิไมขึๅน 

- ขุดลอกหนองสระนๅ า
วัดป่าวิจิตรพัฒนาราม 
บ.นนชาด ม.8 กว้าง 
80 มตรยาว 120 
มตรลึก ใ.5 มตร 

- แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ แ,เเเ,เเเ - กว้าง 80 มตร
ยาว 120 มตร 
ลึก ใ.5 มตร 

- ลดปัญหาภัยล้ง 
- พิไมปริมาณนๅ า฿ห้
พียงพอกับความ 
ต้องการของ
ประชาชน 
 - พิไมปริมาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
แ6 ครงการขุดลอกห้วยค าข 

จากนานาย-สุวรรณ ชัยกุล 
ถึง นานายสมพงษ์ วียง
นนท์  กว้าง 6 มตรยาว 
โ,เเเ มตร ลึก ใ มตร 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีนๅ า฿ช้ 
พียงพอตอการกษตร 
- มีหลงพาะพันธ์ปลา 
พิไมขึๅน 

- ขุดลอกห้วยค าข
จากนานายสุวรรณ 
ชัยกุล ถีง นานาย
สมพงษ์  วียงนนท์ 
กว้าง 6 มตร ยาว 
2,000 ม.ลึก 3 มตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - กว้าง 6 มตร 
ยาว 2,000 ม. 
ลึก 3 มตร 

- ลดปัญหาภัยล้ง 
- พิไมปริมาณนๅ า฿ห้
พียงพอกับความ 
ต้องการของ
ประชาชน 
 -พิไมปริมาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แ7 ครงการขุดลอกห้วยค าข 
จากนานายสน  นตร
สนา ถึงถนนสายฮองมใก   
-ดอนตา กว้าง 5 มตร
ยาว แ,เเเ มตรลึก ใ 
มตร 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีนๅ า฿ช้
พียงพอตอการกษตร 
- มีหลงพาะพันธ์ปลา 
พิไมขึๅน 

- ขุดลอกห้วยค าข 
จากนานายสน นตร
สนาถึง ถนนสายฮอง
มใก-ดอนปู่ตากว้าง 5 
มตรยาว แ,เเเ ม. 
ลึก ใ มตร 

- 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ - กว้าง 5 มตร 
ยาว แ,เเเ ม. 
ลึก ใ มตร 

- ลดปัญหาภัยล้ง 
- พิไมปริมาณนๅ า฿ห้
พียงพอกับความ 
ต้องการของ
ประชาชน 
 - พิไมปริมาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

รวม แ7  ครงการ - - - 21,825,000 21,825,000 21,825,000 21,825,000 - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
แ ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก  
หมู แ,9,16 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.หนองวง- 
บ้านสร้างก้ว กว้าง 6 
ม. ยาว แ7้ ม. 
 

- 6เเ,เเเ 600,000 600,000 600,000 - กว้าง 6 ม. 
ยาว 179 ม. 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

โ ครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก  
บ้านหนองขาม ม.โ 

- พืไอ฿ห้ประชาชนมีนๅ า฿ช้ 
พียงพอตอการกษตร 
- มีหลงพาะพันธ์ปลา 
พิไมขึๅน 

- บ.หนองขาม ม.โ  
สายหน้ารงรียนหนอง
ขามวิทยา ถึง หน้าบ้าน  
นายสุรพงษ์ ยานจะจักร์ 

- แ7เ,โไเ แ7เ,โไเ แ7เ,โไเ แ7เ,โไเ - กว้าง ไ มตร 
ยาว 76  ม. 
หนา เ.แ5 ม. 
เหลทางข้างละ 
เ.5เ ม. พร้อมวาง
ทอเ.ใเX1.00 ม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
ใ ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก  
บ้านดงค าพัฒนา ม.แแ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย หน้าบ้าน 
นางส าลี วียงนนท์ 
กว้าง ไ ม.ยาว 5้ ม. 
หนา เ.แ5 ม. 
 
 
 

- แใโ,แ6เ แใโ,แ6เ แใโ,แ6เ แใโ,แ6เ - กว้าง ไ ม.ยาว 5้ 
ม.หนา เ.แ5 ม. 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

ไ ครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตสริมหลใก  
บ้านหนองผ้าอ้อม หมู แโ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐาน
เว้฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ.หนองผ้าอ้อม 
หมู แโ กว้าง ไ ม. 
ยาว ่เ ม. หนา 
เ.แ5 ม. 
 

- แ7้,โเเ แ7้,โเเ แ7้,โเเ แ7้,โเเ - กว้าง ไ ม.ยาว ่เ 
ม.หนา เ.แ5 ม. 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา256๑   ิบาที  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
5 ครงการกอสร้างถนน

คอนกรีตสริมหลใก  
บ้านนนชาด ม.แ5 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย บ้านนนชาด 
กว้าง ใ ม.ยาว 6เ ม. 
หนา เ.แ5 ม. 
 
 
 

- แเเ,่เเ แเเ,่เเ แเเ,่เเ แเเ,่เเ - กว้าง ใ  ม. 
ยาว 6เ ม. 
หนา เ.แ5 ม. 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

6 ครงการกอสร้างถนน
ลูกรังพืไอการกษตร  
บ้านหนองผ้าอ้อม หมู 7 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย ข้างบ้าน 
นายอุดม  พิมพ์สม 
ถึงห้วยนาน กว้าง 5 
ม.ยาว 55เ ม. 
 

- แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ - กว้าง 5 ม. 
ยาว 55เ ม. 
พร้อมลงทอ 
เ.6เX1.00 ม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
7 ครงการกอสร้างถนนลูกรัง

พืไอการกษตร บ้านนนชาด 
หมู ่ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย นานางบุญชู 
พุทธกมาศกว้าง 5 
ม.ยาว 6่เ ม. 
 
 
 

- แเเ,่เเ แเเ,่เเ แเเ,่เเ แเเ,่เเ - กว้าง ใ  ม. 
ยาว 6เ ม. 
หนา เ.แ5 ม. 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

่ ครงการกอสร้างถนนลูกรัง
พืไอการกษตร บ้านนนชาด 
หมู แ5 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- สาย นานายสมนึก 
นาสมจิตร กว้าง 5 ม. 
ยาว โโเ ม. 
 

- ่เ,เเเ ่เ,เเเ ่เ,เเเ ่เ,เเเ - กว้าง 5 ม. 
ยาว โโเ ม. 
พร้อมวางทอ 
เ.่เX1.00 ม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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                                                                                     ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑)                                                         
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
้ ครงการกอสร้างรอง

ระบายนๅ าคอนกรีตสริม
หลใก บ้านนนชาด หมู 5 

- พืไอก้ปัญหาการระบาย
นๅ า฿นหมูบ้าน 
- ลดปัญหาการช ารุดของ
ถนน 

- ขนาดความยาว โ5เ 
ม. ปากกว้าง เ.ไ5 ม. 
ลึก  เ.โ7  ม. 
ก้นกว้าง เ.โ่ ม. 
 

- แ6ใ,เเเ แ6ใ,เเเ แ6ใ,เเเ แ6ใ,เเเ - ระบบระบายนๅ าทีไ
ทวมขังระบายเด้ดี
ขึๅนร้อยละ 75 
 

- หมูบ้านมีรอง
ระบายนๅ า คสล. ละ
ระบายนๅ าเด้อยางมี
ระบบ 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แเ ครงการกอสร้างรอง
ระบายนๅ าคอนกรีตสริม
หลใก บ้านค าเผ หมู 6 

- พืไอก้ปัญหาการระบาย
นๅ า฿นหมูบ้าน 
- ลดปัญหาการช ารุดของ
ถนน 

- ขนาดความยาว แโเ 
ม. ปากกว้าง เ.ไ5 ม. 
ลึก  เ.โ7  ม. 
ก้นกว้าง เ.โ่ ม. 
 

- แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ - ระบบระบายนๅ าทีไ
ทวมขังระบายเด้ดี
ขึๅนร้อยละ 75 
 

- หมูบ้านมีรอง
ระบายนๅ า คสล. ละ
ระบายนๅ าเด้อยางมี
ระบบ 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
แแ ครงการกอสร้างรองระบาย

นๅ าคอนกรีตสริมหลใก 
บ้านพรสวรรค์ หมู แเ 

- พืไอก้ปัญหาการระบาย
นๅ า฿นหมูบ้าน 
- ลดปัญหาการช ารุดของ
ถนน 

- ขนาดความยาว แ6ไ 
ม. ปากกว้าง เ.7่  ม. 
ลึก  เ.5เ  ม. 
ก้นกว้าง เ.ไ5 ม. 
 

- แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ แ6เ,เเเ - ระบบระบายนๅ าทีไ
ทวมขังระบายเด้ดี
ขึๅนร้อยละ 75 
 

- หมูบ้านมีรอง
ระบายนๅ า คสล. 
ละระบายนๅ าเด้
อยางมีระบบ 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แโ ครงการกอสร้างทอระบาย
นๅ าคอนกรีตสริมหลใก 
บ้านประชาสามัคคี หมู แไ 

- พืไอก้ปัญหาการระบาย
นๅ า฿นหมูบ้าน 
- ลดปัญหาการช ารุดของ
ถนน 

- บริวณข้างบ้าน 
นายคน  สุภารีย์ 
วางทอลอดกลม เ.ไเ 
ม. ระยะทาง 6แ ม. 
 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ - บริวณข้างบ้าน 
นายคน  สุภารีย์ 
วางทอลอดกลม 
เ.ไเ ม. ระยะทาง 
6แ ม. 
 

- หมูบ้านมีรอง
ระบายนๅ า คสล. 
ละระบายนๅ าเด้
อยางมีระบบ 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
แใ ครงการกอสร้างอาคาร

อนกประสงค์ บ้านสร้าง
ก้ว หมู แใ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
สะดวกสบาย฿นการท า
กิจกรรมตางโภาย฿น
หมูบ้าน 

- หน้ามรุ วัดป่า
ศรัทธารวม กว้าง ่ 
ม.ยาว แโ ม. 
 
 

- โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ โเเ,เเเ - หน้ามรุ วัดป่า
ศรัทธารวมกว้าง ่ ม. 
 ยาว แโ ม. 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿น
พืๅนทีไ สะดวกสบาย
฿นการท ากิจกรรม
ตางโภาย฿นหมูบ้าน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แไ ครงการกอสร้างอาคาร
อนกประสงค์  
อบต.หนองวง 

- พืไอ฿ช้฿นการจัดกใบ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

- บริวณ อบต.หนอง
วง 
 

- แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ แ5เ,เเเ - บริวณ อบต.หนอง
วง 
 

- พืไอ฿ช้฿นการ
จัดกใบ วัสดุครุภัณฑ์ 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
แ5 ครงการกอสร้างซุ้มประตู

ทางข้าหมูบ้าน บ้านนนชาด 
หมู ่ ม. 

- พืไอ฿ห้ประชาชนทัไวเปเด้
ทราบ บ้าน ทางข้าหมูบ้าน  
-พืไอความสวยงานของ
หมูบ้าน 

- สร้างซุ้มประตู
ทางข้าหมูบ้าน  
 
 

- 65,เเเ 65,เเเ 65,เเเ 65,เเเ -  สร้างซุ้มประตู
ทางข้าหมูบ้าน  
 

-  พืไอ฿ห้ประชาชน
ทัไวเปเด้ทราบ บ้าน 
หมูบ้าน  
-พืไอความสวยงาน
ของหมูบ้าน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แ6 ครงการซอมซมถนนลูกรัง 
บ้านสร้างก้ว หมู แใ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- สายสีไยกศูนย์ 
พัฒนาดใกลใก ยกรอง
ขึๅนรูปคันทาง  ละ
สายข้าบ้านสร้างก้ว 
 

- 75,เเเ 75,เเเ 75,เเเ 75,เเเ - สายสีไยกศูนย์ 
พัฒนาดใกลใก ยก
รองขึๅนรูปคันทาง  
ละสายข้าบ้าน
สร้างก้ว 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าภอ 

                                                                                      องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง   
 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

โ56๑   
ิบาที 

 
แ7 ครงการปรับปรุงตอติม

ศาลากลางบ้าน  
บ้านสร้างก้ว หมู ใ 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿น
หมูบ้าน฿ช้ป็นทีไท า
กิจกรรมรวมกันภาย฿น
หมูบ้าน 

- ปรับปรุงห้องนๅ า ตอ
ติมห้องครัวด้านหลัง 
ทพืๅนรอบอาคารทัๅง 
ใ ด้าน  
 
 

- ่5,เเเ ่5,เเเ ่5,เเเ ่5,เเเ -   ปรับปรุงห้องนๅ า 
ตอติมห้องครัว
ด้านหลัง ทพืๅนรอบ
อาคารทัๅง ใ ด้าน  
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
฿นหมูบ้าน฿ช้ป็นทีไ
ท ากิจกรรมรวมกัน
ภาย฿นหมูบ้าน 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

แ่ ครงการปรับปรุงตอติม
อาคารอนกประสงค์ อบต.
หนองวง 

- พืไอ฿ห้ประชาชนทีไมา
ติดตอราชการเด้รับความ
สะดวกสบาย 

- บริวณพืๅนทีไ  
อบต.หนองวง 
 

- แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ แเเ,เเเ - บริวณพืๅนทีไ  
อบต.หนองวง 
 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
ทีไมาติดตอราชการ
เด้รับความ
สะดวกสบาย 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

รวม แ่  ครงการ - - - โ,661,200 2,661,200 2,661,200 2,661,200 - -  

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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               รายละอียดครงการพัฒนา                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ํ.โ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 

 
ที่ 

 
ครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

ป้าหมายิผลผลติ
ของครงการี 

งบประมาณละที่ผานมา  
ตัวชีๅวัด 
ิKPIี 

ผลที่คาดวาจะ
เดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 
แ อุดหนุนพืไอสมทบ

ครงการกอสร้างถนน 
คอนกรีตสริมหลใก 
ถนลาดยางภาย฿นต าบล
หนองวง 

- พืไอ฿ห้ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ต.หนองวงละพืๅนทีไ฿กล้ 
คียง มีถนนทีไเด้มาตรฐานเว้
฿ช้สัญจรเปมา 

- กอสร้างถนน คสล./
ลาดยางภาย฿นต าบล
หนองวง 
 
 

- 6เเ,000 600,000 600,000 600,000 -ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ร้อยละ ๗์ มีถนนทีไ
เด้มาตรฐาน฿นการ฿ช้
งาน 

- พืไอ฿ห้ประชาชน
เด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคมละการ
ขนสงสินค้าทางการ
กษตร 

-อบจ. 
-อบต. 

หนองวง 

รวม แ  ครงการ - - - 6เเ,000 600,000 600,000 600,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑
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ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี ิพ.ศ.๎๑๒ํ - ๎๑๒๑ี 
องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๎๑๒ํ ปี ๎๑๒๎ ปี  ๎๑๒๏ ปี  ๎๑๒๐ ปี 2565 รวม ๑  ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ํี.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํ.ํ ผนงานบริหารงานทัไวเป 

 

 

ํ.๎  ผนงานรักษาความสงบภาย฿น 

 

ํ.๏ ผนงานการศึกษา 
 

ํ.๐ ผนงานสาธารณสุข 

 

ํ.๑ ผนงานสังคมสงคราะห์ 
 

แ.6ผนงานสร้างความข้มขใง 
 

ํ.7 ผนงานคหะละชุมชน 

 

ํ.่ ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

โ3 

5 

 

แ3 

 

30 

 

8 

 

 

8 

 

11 

 

 

แแ6 

 

 

้ 

 

 

15,576,000 

แ,600,000 

 

ใ,898,000 

 

้,178,000 

 

360,000 

 

 

แ6,117,000 

 

580,000 

 

 

217,150,000 

 

 

ไ,775,000 

 

 

โ3 

5 

 

แ3 

 

30 

 

8 

 

 

8 

 

11 

 

 

แแ6 

 

 

้ 

 

 

15,600,000 

แ,900,000 

 

ใ,950,000 

 

12,390,000 

 

ใ5เ,000 

 

 

แ6,817,000 

 

620,000 

 

 

228,085,740 

 

 

ไ,775,000 

 

 

โ3 

5 

 

แ3 

 

30 

 

8 

 

 

8 

 

11 

 

 

แแ6 

 

 

้ 

 

 

แ5,200,000 

แ,900,000 

 

ใ,950,000 

 

10,500,000 

 

ใ0เ,000 

 

 

แ6,117,000 

 

420,000 

 

 

โโ1,850,000 

 

 

ไ,775,000 

 

 

23 

5 

 

13 

 

30 

 

8 

 

 

8 

 

 11 

 

 

116 

 

9 

 

 

แ5,200,000 

แ,900,000 

 

ใ,950,000 

 

10,500,000 

 

300,000 

 

 

16,117,000 

 

420,000 

 

 

222,740,000 

 

 

4,775,000 

 

 

 

 

 

92 

20 

 

52 

 

120 

 

32 

 

 

32 

 

44 

 

 

464 

 

 

36 

 

 

61,576,์์์ 

7,300,000 

 

แ5,740,000 

 

42,568,000 

 

แ,ใ1เ,000 

 

 

65,168,000 

 

2,040,000 

 

 

889,770,300 

 

 

แ้,100,000 

รวม - - 223 269,234,000 223 284,432,300 223 275,012,000 223 275,012,000 893 1,104,572,300 

 

 

แบบ ผ.๐๗ 



                        

                                    บัญชีสรุปครงการพัฒนา                                                            ใ0         
       ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี ิพ.ศ.๎๑๒ํ - ๎๑๒๑ี                

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๎๑๒ํ ปี ๎๑๒๎ ปี  ๎๑๒๏ ปี  ๎๑๒๐ ปี  ๎๑๒๑ รวม 5  ปี 

จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

 

งบประมาณ 

ิบาที 
 

จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 

๎ี ยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลผลิตทางการกษตรใหຌมาตรฐาน   
๎.ํ. ผนงาน การกษตรละปศุสัตว ์

 

 

- 

 

- 

 

 

แใ 

 

 

7,515,000 

 

 

แใ 

 

 

7,515,000 

 

 

แใ 

 

 

7,515,000 

 

 

แใ 

 

 

7,515,000 

 

 

5โ 

 

 

ใเ,060,000 

 

รวม - - 

 

 

แใ 7,515,000 

 

แใ 7,515,000 

 

แใ 7,515,000 

 

แใ 7,515,000 

 

5โ ใเ,060,000 

 

๎ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่
มีคุณภาพ 

๎.๎ ผนงาน สร้างความข้มขใง฿นชุมชน                             

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

ใโเ,000 

 

 

2 

 

 

 

ใโเ,000 

 

 

2 

 

 

 

ใโเ,000 

 

 

2 

 

 

 

ใโเ,000 

 

 

 

8 

 

 

 

1,280,000 

รวม - - 2 ใโเ,000 2 ใโเ,000 2 ใโเ,000 2 ใโเ,000 8 1,280,000 

๏ี ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศรษฐกิจละการทองที่ยว 

๏.ํ. ผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมละนนัทนาการ 
 

- 

 

 

- 

 

 

แ5 

 

 

แ,690,000 

 

แ5 

 

 

แ,790,000 

 

แ5 

 

 

แ,790,000 

 

แ5 

 

 

แ,790,000 

 

60 

 

7,060,000 

รวม - - แ5 แ,690,000 แ5 แ,790,000 แ5 แ,790,000 15 แ,790,000 60 7,060,000 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๗ 



                                                                          

                        บัญชีสรุปครงการพัฒนา                                                            ใ1         
       ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี ิพ.ศ.๎๑๒ํ - ๎๑๒๑ี                

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  ๎๑๒ํ ปี ๎๑๒๎ ปี  ๎๑๒๏ ปี  ๎๑๒๐ ปี  ๎๑๒5 รวม ๑ ปี 

จ านวน 

ครงการ 
งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 
งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 
งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 
งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 
 

งบประมาณ 

ิบาที 
 

จ านวน 

ครงการ 
งบประมาณ 

ิบาที 

๐ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.ํ. ผนงาน การกษตร 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

แ7 

 

 

ใ,196,000 

 

 

แ7 

 

 

3,510,000 

 

 

แ7 

 

 

2,830,000 

 

 

17 

 

 

2,830,000 

 

 

68 

 

 

แโ,366,000 

รวม - - แ7 ใ,196,000 แ7 3,510,000 แ7 2,830,000 17 2,830,000 68 แโ,366,000 

5ี.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

5.ํ. ผนงาน การบรหิารงานทัไวเป ิอดุหนุนี 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

ไ 

 

 

แ่7,000 

 

 

ไ 

 

 

แ่7,000 

 

 

ไ 

 

 

แ่7,000 

 

 

ไ 

 

 

แ่7,000 

 

 

แ6 

 

 

7ไ่,000 

 

รวม - - 

 

4 

 

แ่7,000 

 

4 

 

แ่7,000 

 

4 

 

แ่7,000 

 

4 187,000 

 

แ6 

 

74่,000 

 

6ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่
มีคุณภาพ 

6.แ ผนงาน การศึกษา ิอุดหนุนี                             

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

6,317,214 

 

10 

 

 

6,337,214 

 

10 

 

 

6,268,214 

 

 

10 

 

 

6,268,214 

 

 

40 

 

 

25,190,856 

รวม - - 10 6,317,214 10 6,337,214 10 6,268,214 10 6,268,214 40 25,190,856 

7ี.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

7.แ ผนงาน สวัสดิการสังคม ิอุดหนนุี                             
 

- 

 

 

- 

 

73 

 

 

4,390,250 

 

73 

 

 

4,100,250 

 

73 

 

 

4,090,250 

 

73 

 

4,090,250 

 

292 

 

16,671,000 

รวม - - 73 4,090,250 73 ใ,430,000 73 ใ,430,000 73 4,090,250 โ92 16,671,000 

                                                                                 

 

 

 

แบบ ผ.๐๗ 



 

                  บัญชีสรุปครงการพัฒนา                                                                 ใ2        
       ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี ิพ.ศ.๎๑๒ํ - ๎๑๒๑ี                

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี  ๎๑๒ํ ปี ๎๑๒๎ ปี  ๎๑๒๏ ปี  ๎๑๒๐ ปี  ๎๑๒5 รวม 5  ปี 

จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

 

งบประมาณ 

ิบาที 
 

จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 

่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่มี
คุณภาพ 

่.แ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ ิอุดหนุนี                            

 

 

- 

 

 

- 

 

 

โ 

 

 

แแ0,000 

 

 

โ 

 

 

แแ0,000 

 

 

โ 

 

 

แแ0,000 

 

 

โ 

 

 

แแ0,000 

 

 

8 

 

 

440,000 

รวม - - โ แแ0,000 โ แแ0,000 โ แแ0,000 โ แแ0,000 8 440,000 

้ี.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

้.ํ. ผนงาน คหะละชุมชน  ิอุดหนุนี 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

6,600,000 

 

 

5 

 

 

6,600,000 

 

 

5 

 

 

5,300,000 

 

 

5 

 

 

5,300,000 

 

 

โเ 

 

 

23,800,000 

 

รวม - - 

 

5 

 

6,600,000 

 

5 

 

6,600,000 

 

5 

 

5,300,000 

 

5 

 

5,300,000 

 

โเ 

 

23,800,000 

 

ํเี.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนละสงัคมที่มีคุณภาพ 

แเ.ํ. ผนงานคหะละชุมชน  ิประสานผนพัฒนาอ าภอี 
 

 

- 

 

 

- 

 

17 

 

21,825,000 

 

 

17 

 

21,825,000 

 

 

17 

 

21,825,000 

 

 

17 

 

21,825,000 

 

 

68 

 

87,300,000 

รวม - - 

 

17 21,825,000 

 

17 21,825,000 

 

17 21,825,000 

 

17 21,825,000 

 

68 87,300,000 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๗ 



 

                                                                                                  บัญชีสรุปครงการพัฒนา                                                            ใ3         
       ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปี ิพ.ศ.๎๑๒ํ - ๎๑๒๑ี                

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี  ๎๑๒ํ ปี ๎๑๒๎ ปี  ๎๑๒๏ ปี  ๎๑๒๐ ปี  ๎๑๒5 รวม 5  ปี 

จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 
จ านวน 

ครงการ 

 

งบประมาณ 

ิบาที 
 

จ านวน 

ครงการ 

งบประมาณ 

ิบาที 

แแี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมที่
มีคุณภาพ 

แแ.แ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 
ิประสานครงการพัฒนาอ าภอี                             

 

 

- 

 

 

- 

 

 

แ่ 

 

 

โ,661,200 

 

 

18 

 

 

โ,661,200 

 

 

18 

 

 

โ,661,200 

 

 

18 

 

 

2,661,200 

 

 

72 

 

 

10,044,800 

รวม - - แ่ โ,661,200 18 โ,661,200 18 โ,661,200 18 2,661,200 72 10,044,800 

แโี.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

แโ.ํ. ผนงาน  อุตสาหกรรมละการยธา  ิอุดหนุนี 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

แ 

 

 

600,000 

 

 

แ 

 

 

600,000 

 

 

แ 

 

 

600,000 

 

 

แ 

 

 

600,000 

 

 

4 

 

 

2,400,000 

 

รวม - - 

 

แ 

 

600,000 

 

แ 

 

600,000 

 

แ 

 

600,000 

 

แ 

 

600,000 

 

4 

 

2,400,000 

 

ํเี.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

แเ.ํ. ผนงาน บัญชีครุภัณฑ์ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

3,596,000 

 

 

14 

 

 

3,596,000 

 

 

14 

 

 

3,596,000 

 

 

1 

 

 

3,596,000 

 

 

 

56 

 

 

14,384,000 

รวม - - 

 

14 1,096,000 14 1,096,000 14 1,096,000 14 1,096,000 56 14,384,000 

รวมทัๅงหมด - - 414 325,741,664 414 341,083,964 414 329,604,664 414 329,604,664 1,656 1,326,916,956 

 

 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีครุภัณฑ์                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บัญชีครุภัณฑ์                                                                     

 
ที ่

 
ผนงาน 

 
หมวด 

 
ประภท 

 
วัตถุประสงค์ 

ป้าหมายิผลผลิตของ
ครุภัณฑ์ี 

งบประมาณละท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 

แ บริหารงาน
ทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์ส านักงาน - 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ 5เเ,เเเ ส านักปลัด 

โ บริหารงาน
ทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณา
ละผยพร 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์ฆษณาละ
ผยพร 

- โเ,เเเ โเ,เเเ โเ,เเเ โเ,เเเ ส านักปลัด 

ใ บริหารงาน
ทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

- 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ 5เ,เเเ ส านักปลัด 

ไ บริหารงาน
ทัไวเป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ - ่เ,เเเ ่เ,เเเ ่เ,เเเ ่เ,เเเ ส านักปลัด 

5 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์ส านักงาน - 5เ,000 5เ,000 5เ,000 5เ,000 กองคลัง 

6 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ - 5เ,000 5เ,000 5เ,000 5เ,000 กองคลัง 

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์ส านักงาน - ใเ,000 ใเ,000 ใเ,000 ใเ,000 กอง
การศึกษาฯ 

่ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ - 6,000 6,000 6,000 6,000 กอง
สวัสดิการฯ 

                                                                                                                                                                                                

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์                                                                     
ผนพัฒนาทຌองถิ่นหຌาปีิพ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี 

องค์การบริหารสวนต าบลหนองวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ํ การพัฒนาคนละสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนละสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECี 
ํ.ํ ผนงาน บัญชีครุภัณฑ์                                                                     

 
ที ่

 
ผนงาน 

 
หมวด 

 
ประภท 

 
วัตถุประสงค์ 

ป้าหมายิผลผลิตของ
ครุภัณฑ์ี 

งบประมาณละท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

256๑   
ิบาที 

 

้ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การกษตร 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์การกษตร - ่เ,000 ่เ,000 ่เ,000 ่เ,000 กอง
สวัสดิการฯ 

แเ สังคม
สงคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์ส านักงาน - โเ,000 โเ,000 โเ,000 โเ,000 กอง
สวัสดิการฯ 

แแ สังคม
สงคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ - ่เ,000 ่เ,000 ่เ,000 ่เ,000 กอง
สวัสดิการฯ 

แโ คหะละ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์ส านักงาน - ใเ,000 ใเ,000 ใเ,000 ใเ,000 กองชาง 

แใ คหะละ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวตอร์ 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ - 5เ,000 5เ,000 5เ,000 5เ,000 กองชาง 

14 คหะละ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซืๅอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 5เ,000 5เ,000 5เ,000 5เ,000 กองชาง 

รวม - - - -  - 1,096,000 1,096,000 1,096,000 1,096,000 - 

 

แบบ ผ.๐๘ 


