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  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

  
 
 
 
 

 
   
 



สารบญั 
 

                        หนา 
สวนที่ 1 สภาพทัว่ไปและขอมูลพืน้ฐาน          1 

1. ดานกายภาพ               1                                                                                          
2. ดานการเมือง/การปกครอง                  3                                                                  
3. ประชากร              3                                                                                                
4. สภาพทางสังคม            4                                                                                          
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน              6                                                                                 
6. ระบบเศรษฐกจิ           7                                                                                          
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม           9                                                                           
8. ทรัพยากรธรรมชาติ           9                                                                                                                                                    

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 11 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค       11                                                    
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       23                                                         
3. การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา         29                                                                           

สวนที่ 3  การนําแผนพฒันาทองถ่ินไปสูการปฏบิตั ิ        32 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน         32                                                                  
2. บัญชีโครงการพัฒนา                33                                                                             

สวนที่ 4  การตดิตามประเมินผล           142 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร               142                                                      
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ         147                                                              
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น           152 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต            153 

                                           
 



 
แผนพฒันาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2566-2570) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

--------------------------------------------------- 
 

สวนที ่1  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
   (1) ดานกายภาพ 
   1) ทีต่ั้งของหมูบานหรือตําบล 
    องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ต้ังอยูหมูที่ ๔ บานนาดุ ตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย ทางทิศใตของอําเภอทาบอ ไปทางถนนมิตรภาพทาบอ-หนองสองหอง อยูหางจากที่วาการ
อําเภอทาบอ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เน้ือที่โดยประมาณ ๓๓.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐,๙๓๗ ไร 
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตําบลหนองนาง เปนพ้ืนที่ราบลุมมีความลาดเอียงเล็กนอย มีหนาดินต้ืนเขินมีดินลูกรัง
ปะปนเปนบางสวน ลักษณะหมูบานต้ังอยูเปนกลุม ๆ ระยะหางกันโดยเฉลี่ย ๒-๓ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต 
ดังน้ี 
   ทิศเหนือ           จด     พ้ืนที่ตําบลบานถอน อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
   ทิศใต               จด     พ้ืนที่ตําบลหายโศก  อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 
   ทิศตะวันออก          จด     พ้ืนที่ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
   ทิศตะวันตก            จด    พ้ืนที่ตําบลบานเด่ือ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
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  2) ลักษณะภมิูประเทศ 
    สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลหนองนาง เปนที่สูงทางทิศตะวันตก ลาดตํ่าลงมาทาง
ทิศตะวันออกของตําบล ทําใหสภาพพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเปนที่ดอน สวนทางทิศตะวันออกจะเปนที่ราบลุม   
มีหนาดินต้ืนเขินมีดินลูกรังปะปนเปนบางสวน 
   

          3) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง โดยทั่วไปพบวา 

อุณหภูมิตํ่าที่สุดจะอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ และอุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือน มีนาคม-
มิถุนายน  มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

          4) ลักษณะของดนิ 
  ตําบลหนองนางมีชุดดินทั้งหมด 6 ชุด  คือ 
  1) กลุมชุดดินที่ 17  มีพ้ืนที่ 10,572 ไร ลักษณะเน้ือดินคอนขางเปนทรายคือ ดินทรายปนดินรวน
หรือดินรวนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ชวงฤดูฝนมีนํ้าขังอยูระหวาง 3-4  
เดือนในรอบป ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าไมเหมาะตอการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก แตสามารถปลูกพืชไร
อายุสั้นและพืชผักตางๆหลังการเก็บเกี่ยวขาว ดินชุดน้ีมีความเหมาะสมในการทํานา 
 2)  กลุมชุดดินที่  22  มีพ้ืนที่ 693 ไร ลักษณะเน้ือดินเปนดินทรายอาจพบศิลาแลงออนปะปนอยูกับ
เน้ือดินช้ันลาง  ดินเปนกรดแกถึงแกมากความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 4.5-5.5 เหมาะที่จะใชในการทํานา  
เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบมีนํ้าขังแชในฤดูฝนจึงมีศักยภาพเหมาะที่จะใชทํานา สวนฤดูแลงสามารถ
ปลูกพืชไรที่ระบบรากสั้นรวมทั้งพืชผักบางชนิด 
 3)  กลุมชุดดินที่  25  มีพ้ืนที่ 383 ไร  เปนดินต้ืน ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย ดินลางเปน
ดินรวนเหนียวปนกรวดหรือลูกรัง ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 4.5-5.5  ความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่า มักมีนํ้าทวมขังในฤดูฝนจึงมีสภาพเหมาะที่จะใชในการทํานา สวนฤดูแลงสามารถปลูกพืชไรที่
ระบบรากสั้นรวมทั้งพืชผักบางชนิดได 
 4)  กลุมชุดดินที่  35  มีพ้ืนที่ 2,264 ไร เปนดินลึกมากดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินลางเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 4.5-5.5 การระบายนํ้าดี
ความอุดมสมบูรณตํ่า ใชประโยชนในการปลูกพืชไรไมผลไมยืนตนและยังคงสภาพเปนปา ตลอดจนพัฒนาเปน
ทุงหญาเลี้ยงสตัว เน่ืองจากสภาพดินยังคงสภาพเปนปาและเปนที่ดอน 
 5)  กลุมชุดดินที่  49  มีพ้ืนที่ 2,906  ไร  เปนดินลึกมากถึงปานกลาง  ดินบนเปนดินรวนปนทราย
ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรังหรือเศษหินทรายและพบศิลาแลงออน
ปะปนอยูในเน้ือดินเปนจํานวนมาก  ลึกลงไปเปนช้ันดินเหนียวอาจพบหินทรายหรือหินดินดาน ดินเปนกรด
ปานกลางความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง   
ความเหมาะสมของการปลูกพืชมีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสม ถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไป   
ตองเลือกพืชรากต้ืนมาปลูก 
 6)  กลุมชุดดินที่  56  มีพ้ืนที่  225  ไร  เปนดินลึกปานกลางถึงลึกการระบายนํ้าดี เน้ือดินบนเปน
ดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายและดินเปนเศษหิน  ดินเปนกรดแกความ
เปนกรดเปนดางอยูระหวาง 5.0-5.5 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
ตางๆ  มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมถึงเหมาะสมในการปลูกพืชไร ขึ้นอยูกับสภาพและความลาดเทของพ้ืนที่ 
 

(ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล     
หนองนาง สํานักงานเกษตรอําเภอทาบอ) 

/(2) ดานการเมือง… 
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(2) ดานการเมืองการปกครอง 
          1) เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ต้ังอยูหมู 4 ตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย โดยมีพ้ืนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีจํานวนหมูบาน 10 หมูบาน  ไดแก 

หมูที่ ๑  บานนานํ้าพาย    หมูที่ ๖  บานสมสราง 
หมูที่ ๒  บานนาดง    หมูที่ ๗  บานราษฎรสามัคค ี
หมูที่ ๓  บานหนองนาง    หมูที่ ๘  บานสุวรรณภูมิ 
หมูที่ ๔  บานนาดุ    หมูที่ ๙  บานโนนสดใส 
หมูที่ ๕  บานดงนาคํา    หมูที่ ๑๐ บานคําปากาว 

  

          2) การเลือกตัง้ 
   การเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน 10 หมูบาน  
หากมีการเลือกต้ังในครั้งหนา จะมีผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 คน จะมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 1 คน รวมเปน 10 คน และตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลใดมีเขตเลือกต้ังไมถึงหก
เขตเลือกต้ังใหสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ันประกอบดวยสมาชิกจํานวนหกคนตามหลักเกณฑ ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลใดมีหาเขตเลือกต้ัง ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ประกอบดวยสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขตเลือกต้ังละหน่ึงคน เวนแตเขตเลือกต้ังใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุด ใหเขตเลือกต้ัง
น้ันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคน 

3. ประชากร 
          1. ขอมูลเกี่ยวกบัจํานวนประชากร  

ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 6,047 คน แยกเปนชาย  3,023 คน หญิง  3,024 คน มีความ 
หนาแนนเฉลี่ย 180.51 คนตอตารางกิโลเมตร (ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอทาบอ ขอมูลเดือน
พฤศจิกายน 2563 พิมพวันที่ 24 ธันวาคม 2563) 
 

หมูที ่ หมูบาน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

1 นานํ้าพาย 199 197 396 135 
2 นาดง 396 390 786 195 
3 หนองนาง 293 299 592 206 
4 นาดุ 213 217 430 131 
5 ดงนาคํา 401 399 800 243 
6 สมสราง 168 181 349 98 
7 ราษฎรสามัคค ี 366 337 703 184 
8 สุวรรณภูม ิ 340 324 664 201 
9 โนนสดใส 382 393 775 210 

10 คําปากาว 265 287 552 155 
 รวม 3,023 3,024 6,047 1,761 

 

 
/จํานวนประชากร… 
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จํานวนประชากรองคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป) 
 

หมูที ่ หมูบาน 

จํานวนประชากรขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง 
(เปรียบเทียบยอนหลงั 3 ป) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  

1 นานํ้าพาย 201 200 203 198 205 193 199 197 
2 นาดง 390 388 390 392 390 388 396 390 
3 หนองนาง 291 308 289 304 289 296 293 299 
4 นาดุ 219 215 216 217 212 222 213 217 
5 ดงนาคํา 405 391 402 396 401 402 401 399 
6 สมสราง 161 181 161 184 164 182 168 181 
7 ราษฎรสามัคค ี 344 336 356 339 366 341 366 337 
8 สุวรรณภูม ิ 346 340 339 339 336 331 340 324 
9 โนนสดใส 379 373 376 379 379 395 382 393 

10 คําปากาว 278 289 269 284 272 287 265 287 

รวม 
3,014 3,021 3,001 3,032 3,014 3,037 3,023 3,024 

6,035 6,033 6,051 6,047 

(ขอมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สาํนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th) 
 

 2) ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากรขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง (พ.ศ.2563) 
ประชากร ชาย หญงิ ชวงอาย ุ

จํานวนประชากรเยาวชน 583 597 อายุตํ่ากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 2,093 2,065 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 345 371 อายุ 61 ป ขึน้ไป 

รวม 3,021 3,033 ทั้งสิน้  6,054   คน 
***เปนขอมูลแยกตามลักษณะของบุคคลผูทีม่ีสัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 

 

4. สภาพทางสังคม 
          1) การศกึษา 

  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  5  แหง ไดแก   
  1. โรงเรียนบานนานํ้าพาย  จํานวนนักเรียนประมาณ  79   คน   
  2. โรงเรียนบานนาดง   จํานวนนักเรียนประมาณ  50   คน   
  3. โรงเรียนบานหนองนาง  จํานวนนักเรียนประมาณ  116 คน    
  4. โรงเรียนบานดงนาคํา   จํานวนนักเรียนประมาณ  24   คน    
  5. โรงเรียนราษฎรสามัคคี  จํานวนนักเรียนประมาณ  64   คน   
  (ขอมูล ณ ปการศึกษา 2563) 
 

/มโีรงเรียน... 

http://stat.bora.dopa.go.th/
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  มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน ๑  แหง   ไดแก   
  1. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม  จํานวนนักเรียนประมาณ  124  คน 
  (ขอมูล ณ ปการศึกษา 2563) 

 

   มีศูนยพฒันาเดก็เลก็  จํานวน  1  แหง ไดแก 
            1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนานํ้าพาย จํานวนนักเรียนประมาณ    16   คน 
   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ   จํานวนนักเรียนประมาณ    29   คน 
   (ขอมูล ณ ปการศึกษา 2563) 
 

             มีศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาํบลหนองนาง 1  แหง 
    จํานวนนักศึกษาประมาณ  110  คน  

   (ขอมูล ณ ปการศึกษา 2563) 
  

  2) สาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองนาง     จํานวน    1  แหง 
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง     จํานวน    1  กองทุน 
3. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)     จํานวน   129  คน 

 

  3)  อาชญากรรม 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา สวนมาก
ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหา คือจากขอมูลที่สํารวจ
พบวามีการปองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม การต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออํานวย ความสะดวกใหกับประชาชน การขอความรวมมือไปยังผูนําการขอกําลังจากตํารวจ ผูนํา อปพร. 
เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรงแตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขไดอยาง
เด็ดขาด ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหา
ใหกับประชาชนตอไปตาม อํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได 
   

  4)  ยาเสพตดิ 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง พบวาในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหนองนาง มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เน่ืองมาจากวา
ไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ที่ชวยสอดสอง
ดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจ
หนาที่เทาน้ัน เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด   
 5) การสังคมสงเคราะห 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังน้ี 

(๑) ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส   

  - ผูพิการทั้งหมด   172   คน    
  - ผูปวยเอดส    6      คน   
  - ผูสูงอายุ           682   คน    
(ที่มา : งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.หนองนาง) 

/(๒)  รับลงทะเบียน... 
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   (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
   (๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ    
   (4)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป    
   (5)  ดําเนินโครงการสรางและซอมที่อยูอาศัยใหกับผูยากไร รายไดนอย ผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง  
   (6)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
  1) การคมนาคมขนสง    
   องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  มีระยะทางหางจากตัวตําบลเขาสู อําเภอทาบอ 
ประมาณ 20 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวตําบลเขาสูจังหวัดหนองคาย ประมาณ ๓5 กิโลเมตร การเดินทาง
สามารถเดินทางโดยรถยนต และรถโดยสารประจําทางสายหนองคาย-เมืองเลย ,สายอุดรธานี-ศรีเชียงใหม, 
และรถโดยสารปรับอากาศ สายศรีเชียงใหม-นครราชสีมา บริการเปนประจําทุกวัน   
   การคมนาคมตําบลหนองนาง  สามารถติดตอกับพ้ืนที่ตําบลใกลเคียงไดสะดวกมีถนนเช่ือมตอ
กันทุกหมูบานและสามารถใชเสนทางคมนาคมไดตลอด 

เสนทางคมนาคมในตาํบลหนองนาง ดังนี ้
  ถนนคอนกรีต   จํานวน  14 สายทาง  ความยาวรวม 17.020 กิโลเมตร 
  ถนนลาดยางแอสฟลทติกส จํานวน  1 สายทาง ความยาวรวม 5.630 กิโลเมตร
   ถนนลูกรัง    จํานวน  13 สายทาง  ความยาวรวม 27.054 กิโลเมตร 
  หมายเหต ุขอมูลทั้งหมดไมรวมซอยเล็ก ทีม่ีความยาวไมถึง 100 เมตร หรือถนนสวนบุคคล 
 

   2) การไฟฟา 
  ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองนาง มีการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาทาบอ ใหบริการไฟฟาและพ้ืนที่

ใกลเคียง ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน แตการขยายเขตไฟฟาสาธารณะยังใหบริการไมครอบคลุมทั้งตําบล 
 

  3) การประปา 
 1. ระประปาหมูบาน จํานวน 2 แหง ประกอบดวย    

   แหงที่ 1 แหลงผลิตบานนานํ้าพาย หมูที่ 1 พ้ืนที่ใหบริการ ไดแก หมูที่ 1 บานนานํ้าพาย  
หมูที่ 9 บานโนนสดใส     
   แหงที่  2 แหลงผลิตบานนาดุ หมูที่ 4 พ้ืนที่ใหบริการไดแก หมูที่ 4 บานนาดุ 

  2. ระบบประปาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน 5 แหง ประกอบดวย   
   แหงที่ 1 แหลงผลิตบานสุวรรณภูมิ หมูที่ 8 พ้ืนที่ใหบริการ ไดแก หมูที่ 3 บานหนองนาง  
หมูที่ 8 บานนาดง และหมูที่ 10 บานคําปากาว   
   แหงที่ 2 แหลงผลิตบานนาดง หมูที่ 2 พ้ืนที่ใหบริการ ไดแก หมูที่ 2 บานนาดง 

  แหงที่ 3 แหลงผลิตบานดงนาคํา หมูที่ 5 พ้ืนที่ใหบริการ ไดแก หมูที่ 5 บานดงนาคํา 
  แหงที่ 4 แหลงผลิตบานสมสราง หมูที่ 6 พ้ืนที่ใหบริการ ไดแก หมูที่ 6 บานสมสราง  

  แหงที่ 5 แหลงผลิตบานราษฎรสามัคคี หมูที่ 7 พ้ืนที่ใหบริการ ไดแก หมูที่ 7 บานราษฎร
สามัคคี   

   
 
 
 

/4)  โทรศัพท… 
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4)  โทรศพัท 
   ปจจุบันในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เน่ืองจาก
ประชาชนไดนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่สวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบ
อินเตอรเน็ตได เชน โทรศัพทมือถือ สําหรับสถานที่ราชการยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสาร  
ใชอยู 
  5)  ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไมมีไปรษณีย แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณีย
ประจําอําเภอ ซึ่งมีจํานวน 1 แหง ใหบริการ เวลา ๐๘.๐๐– ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร–เสาร (วันเสารครึ่งวัน)   
หยุดวันอาทิตย และการขนสงของบริษัทเอกชนบริการในพ้ืนที่   
  -  มีหอกระจายขาวของหมูบานประจําหมูบานมีครบทั้ง 10 หมูบาน 
 -  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาที่ แตก็มีบาง
รายการที่ยังขาดแคลนเน่ืองจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ น้ันมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนเทาน้ัน  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
          1) การเกษตร 

ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ออย ยาสูบ มะเขือเทศ  
 

หมูที ่ ชื่อบาน 
พืน้ที่

ทั้งหมด  
(ไร) 

พืน้ทีท่าํการเกษตร (ไร) 

ทํานา ทําไร ไมผล พืชผัก ประมง ปศุสัตว อ่ืน ๆ รวม 

1 นาน้ําพราย 1,060 710 40 0 35 12 30 105 932 

2 นาดง 1,725 940 120 3 60 4 50 335 1,512 
3 หนองนาง 2,690 2,020 125 33 80 87 120 125 2,590 
4 นาดุ 885 790 15 2 10 20 10 40 887 
5 ดงนาคํา 5,120 2,430 505 42 120 104 115 1,400 4,716 
6 สมสราง 1,725 955 30 0 25 4 60 200 1,274 
7 ราษฎรสามัคคี 1,530 630 530 4 15 5 50 200 1,434 
8 สุวรรณภูม ิ 2,155 1,510 210 16 35 112 60 170 2,113 
9 โนนสดใส 2,470 1,635 50 6 45 27 10 160 1,933 

10 คําปากาว 1,570 1,030 110 4 25 37 75 240 1,521 
รวม 20,930 12,650 1,735 110 450 412 580 2,975 18,912 

(ที่มา: ขอมลูจากสํานักงานเกษตรอําเภอทาบอ) 
 

2)  การประมง 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีการประมง เชน การเลี้ยงปลา เพ่ือจําหนาย 
 

 3)  การปศสุตัว 
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยง 

ในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก เปด โค กระบือ เพ่ือจําหนายและบริโภคเอง 
ในครัวเรือน  

 /- สัตวใหญ… 
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- สัตวใหญ (โค กระบือ) เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวใหญเพ่ือการจําหนายเปนรายไดของ

ครอบครัว  โดยจําหนายใหกับพอคาในทองถิ่น 
   - สัตวเล็ก (สุกร) การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรตําบลหนองนาง จะเลี้ยงใหกบับริษัทในลักษณะ
รับจางเลี้ยงและเปนรายไดหลักของครอบครัว 

  -สัตวปก (ไกไข) เกษตรกรจะเลี้ยงไกไข  เพ่ือการจําหนายเปนรายไดหลักของครอบครัว 
 

  4)  การทองเที่ยว 
 ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไมมีแหลงทองเที่ยวแตไดสงเสริมการ

ทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง ม ี
 

 5)  อุตสาหกรรม  
   ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน 2 แหง     
   1. โรงงานผลิตนํ้าด่ืมการตูนพาสท หมูที่ 4  
   2. โครงผลิตนํ้าด่ืมรจนา หมูที่ 7 
   (ที่มา : งานจัดเก็บรายได กองคลัง อบต.หนองนาง) 
 

  6)  การพาณชิยและกลุมอาชพี 
การพาณชิย   
สถานีบริการนํ้ามัน 1    แหง ตลาดนัด (บริการไมทุกวัน)    3 แหง 
รานคาตางๆ  40 แหง โรงสีขาว       4 แหง 
รานตัดผม  5       แหง อูซอมรถ       3 แหง 

  รานวัสดุกอสราง     1  แหง  รานสินคาการเกษตร       2   แหง 
(ที่มา : งานจัดเก็บรายได กองคลัง อบต.หนองนาง) 

  กลุมอาชพี 
1. กลุมอาชีพแมบานทอผา   หมูที่ 1 
2. กลุมอาชีพเกษตรครบวงจร   หมูที่ 5 
3. กลุมอาชีพทําขนมจีน    หมูที่ 9 
4. กลุมอาชีพจักสานบานหนองนาง หมูที่ 3 
5. กลุมอาชีพสตรีแมบานเยบ็ผา   หมูที่ 7 
6. กลุมอาชีพจักสานบานคําปากาว  หมูที่ 10 

 

  7) แรงงาน   
   จํานวนครัวเรือนทั้งหมดของตําบลหนองนาง คือ 1,761 ครัวเรือน โดยมีแรงงานเฉลี่ย  
2  คนตอครัวเรือน แรงงานสวนใหญมีความรูระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา แรงงานในพ้ืนที่สวนใหญจะเนนการ
ทําเกษตรกรรม เน่ืองจากบริบทของพ้ืนที่เปนพ้ืนที่กึ่งชนบท 
     

 
 
 
 

/7. ศาสนา… 
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7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
          7.1 การนบัถือศาสนา 
   ประชากรในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมดโดยมีสถานที่ทางศาสนา ดังน้ี     
  วัด   11 แหง ประกอบดวย  
   1. วัดศรีสวาง    หมูที่ 1 
   2. วัดปาดงบานกลาง   หมูที่ 2 
   3. วัดอรัญวาสี    หมูที่ 2    
   4. วัดลัฐิวัน บานหนองนาง  หมูที่ 3    
   5. วัดสุวาริการาม   หมูที่ 4  
   6. วัดเวฬุวัน    หมูที่ 5 
   7. วัดอินทรแปลง   หมูที่ 6 
   8. วัดราษฎรสามัคคีธรรม   หมูที่ 7 
   9. วัดปาสุวรรณภูมิ   หมูที่ 8 
   10. วัดปาวิเวกธรรมวนาราม   หมูที่ 9   
   11. วัดบานคําปากาว   หมูที่ 10  
  สํานักสงฆ 1  แหง    
   1. สํานักสงฆสนธิวิหารธรรม  หมูที่ 3  
 

  7.2 ประเพณแีละงานประจําป  
    ตําบลหนองนางมีขนบธรรมเนียมประเพณีจากฮีต 12 ครอง 14 ที่ปฏิบัติในชุมชนเปน
กิจกรรมตามหลักทางศาสนาและธรรมเนียมประเพณีไทย เชน งานบุญมหาชาติ งานบุญบ้ังไฟ งานวัน
สงกรานต งานเขาพรรษา งานบุญผเวส งานบุญออกพรรษา งานลอยกระทง ฯลฯ 
 

  7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน   
   ภูมิปญญาทองถ่ิน ที่โดดเดน คือ กลุมเย็บผาหมสําลี บานสมสราง และมีความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นดานตางๆ ดังน้ี  
   1. ความรูดานไกชนพ้ืนเมือง รูพันธุไก คัดเลือกพันธุดีได 
  2. ความรูดานการจักสาน เชน กระติบขาว กระบุง ลอบ ไซ 
  ภาษาถ่ิน  มีการใชภาษาอีสานเปนภาษาประจําถิ่น   
 7.4  OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีสินคาพ้ืนเมือง คือ ผาหมสําลี 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1 น้าํ  
แหลงน้าํธรรมชาต ิ
แหลงนํ้าที่ใชในการเกษตร ไดแก หวยบังพวน หวยโพนใหญ หวยโพนนอย หวยไร หวยตางคา 

       แหลงนํ้าทีใ่ชในการเกษตรไมตลอดป ไดแก หวยทม หวยวังดินแดง หวยวังคอม หวยวังเปดกา 
แหลงน้าํที่สรางขึ้นมา 
- อางเก็บนํ้าหวยบังพวน 
- หวยตางคา 
- หวยลอดโพน 

  /8.๒ ปาไม… 
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  8.๒ ปาไม       
  ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีปาไมในที่สาธารณะประโยชนของหมูบาน
สําหรับใหชาวบานเขาไปหาอาหาร เชน  เก็บเห็ด จับแมลงตางๆ มาประกอบเปนอาหาร นอกจากน้ันเกษตรกร
ยังมีการปลูกปาเพ่ือคาตามหัวไรปลายนา เชน ยูคาลิปตัส  

 

  8.๓ ภเูขา  ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไมมีภูเขา 
 
 



 

 
สวนที่  2 

ยุทธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามที่ กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะ 
อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน   
  - สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ     
   ก า ร พั ฒ น าป ระ เท ศ ไท ย นั บ ต้ั งแ ต แ ผ น พั ฒ น า เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะสั งค ม แ ห งช า ติ  
ฉบับที่ ๑ เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการ
ยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศ
ไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่
สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับตํ่ากวาศักยภาพ  
เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไม
สามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

 
/นอกจากน้ัน… 
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นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และ
การคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการ
ใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนที่ ซึ่งเปนหน่ึงในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอยางรวดเร็ว  
   ทั้งน้ี ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความตอเน่ืองและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเช่ือมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่น
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี   
   ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศ
ในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 
  -ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
   แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ต้ังที่สามารถเปนศูนยกลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและ
เปนประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกตางกันอยางย่ังยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยาย
ขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกร
ที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุม
เศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 
  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลาน้ี   
            /คาดวาจะ... 
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คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวได
เขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความ
หลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 
   นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังน้ัน การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งน้ี การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดที่
ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทําใหการแยงชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะย่ิงทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเน่ืองกับความมั่นคงดาน
อาหารและนํ้า ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แต
ละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความ
เขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่สําคัญ เชน เปาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากย่ิงขึ้น 
  แนวโนมเหลาน้ีจะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการ
จางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ ย งด าน อ่ื น ๆ  ที่ ซั บ ซ อน ขึ้ น  อ าชญ ากรรม ไซ เบ อร  รู ป แบ บ การก อ ส งค รามที่ ใช เท ค โน โลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและ
สินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น 
อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน  
                     /และรองรับ...
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และรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับตํ่า 
กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้น  
ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมาก
ย่ิงขึ้น 
  จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่
เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
  นอกจากน้ี ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ
อาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใชพ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ
การแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิด
การสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
โครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 
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  ดังน้ัน ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ย่ังยืน 

วิสัยทัศนประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรขีองความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี 
   ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน  
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มี
การออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน   
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองและมีความย่ังยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ 
             /ในภูมิภาค… 
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ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเน่ืองไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ย่ังยืน   
   โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พฒันาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทกุมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมคีุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย    
   ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย    
   ๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได   
   ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ    
   ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
   ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
   ๖) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   
  ประเดน็ยุทธศาสตรชาต ิ
   ๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
    (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ   
    (๒) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
    (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความ
มั่นคงของชาติ   
    (๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ   
    (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม   
   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
    (๑) การเกษตรสรางมูลคา    
    (๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต   
    (๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
    (4) โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก   
    (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม   

/(4) โครงสราง… 
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   3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
    (๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม   
    (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   
    (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย   
    (๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
    (๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย   
    (๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
    (๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ   
    (๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี   
    (๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม   
    (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง   
   ๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๑) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว   
    (๒) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
    (๓) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ   
    (๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความ
เปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ือง   
    (๕) พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   
    (๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ   
    ๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
    (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส   
    (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่   
    (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ   
    (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย   
    (๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ   
    (๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
    (๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 
    (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
 
 
 

/๑.๒ แผนพัฒนา… 
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๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ไดจัดทําขึ้น 
ในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกลชิดกัน
มากขึ้น โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได
อยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสู
ความสมดุลและย่ังยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)  
ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากน้ัน ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพ่ือรวมกันกําหนด
วิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู  
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเช่ือมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการให
เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคมและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพฒันาในชวงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพฒันาในชวงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังน้ี  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 

 /๔.๔ ยุทธศาสตร… 
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๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่ง

คั่ง และย่ังยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกจิ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๒ สูการปฏบิตั ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขบัเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)    
   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจ ของอนุภูมิภาคลุม 
นํ้าโขง”    
  ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย    
  ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
  ยุทธศาสตรที่ ๒  แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความ เหลื่อมล้ํา
ทางสังคม    
  ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
  ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
  ยุทธศาสตรที่ ๕ ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค 
กลางและพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมๆของภาค  
  ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสราง 
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
  การพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 
  เปาหมาย (วิสัยทัศน) 

"เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา ศูนยกลางการคาและโลจิสติกส การทองเทีย่วมาตรฐานสากล  
เมืองนาอยูอยางย่ังยืน " 

  เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีการเกษตรช้ันนํา 
(การเพาะปลูกพืชตางๆ การเลี้ยงสัตวและการประมง) เกษตรกรในกลุมจังหวัดมีอาชีพ มีรายได ผลผลิตจาก
การเกษตรช้ันนํา เพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิมในพ้ืนที่ตามความตองการของตลาด ดวยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมช้ันนํา 
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  ศูนยกลางการคาและโลจิสติกส  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีการคาการลงทุน 
การคาชายแดน และการบริการ เชน คาปลีก คาสง การสงออก การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขา 
ที่ เก่ียวของ ไดแก โลจิสติกส เปนตน ที่จะขยายสูการคาสากลกับนานาอารยประเทศ การขนสงที่มี
ประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงและโลจิสติกส โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
คมนาคมขนสงใหเช่ือมโยงฐานการผลิต แหลงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประตูการคาและสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญเช่ือมตอระหวางรูปแบบการขนสงตางๆ และเช่ือมดยงระหวางเมืองหลักในภูมิภาค 
  การทองเที่ยวมาตรฐานสากล กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความตองการของตลาดทองเที่ยว เช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวช้ันนําใน
ระดับประเทศและระดับโลก 
  เมืองนาอยูอยางยั่งยืน กระบวนการพัฒนาเมืองเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขไดรับ
โอกาสที่เทาเทียม มีความสามารถในการแขงขันทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ อันจะกอใหเกิดความเปนเอกภาพ
ของเมืองและชุมชน และมีการบริหารราชการอยางโปรงใส ยุติธรรม โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน 
  (1) เปนเมืองที่มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพและที่อยูอาศัยที่สะอาดและปลอดภัย 
  (2) มีระบบนิเวศอยูในภาวะสมดุลยภาพและยั่งยืน 
  (3) มีชุมชนเขมแข็งชวยเหลือเกื้อกูลไมเอารัดเอาเปรียบ 
  (4) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด ควบคุม ตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
  (5) ประชาชนไดรับการตอบสนองตอความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิต 
เปาประสงคการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

1. เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดมีการเติบโตอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดยใช

ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดสอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดสบายดี เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาชายแดนของกลุมสบายดี เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
3. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
4. สัดสวนคนจนในพ้ืนที่กลุมจังหวัดสบายดี ลดลงรอยละ 5 
5. สัดสวนปริมาณขยะที่กําจัดถูกตองตอปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรอยละ 3  
ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-

2570) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาและการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดใหไดมาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัยอยางเทาเทียม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

/1.3.3 แผนพัฒนา… 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย 
  จากการวิเคราะห/ประเมินศักยภาพสภาวะแวดลอมภายในและสภาวะแวดลอมภายนอกของจังหวัด
หนองคาย ขอมูลระดับนโยบายตางๆ ของรัฐบาล ขอมูลตัวช้ีวัดที่สํานักงานคณะกรรมเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ
กําหนด ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในระดับพ้ืนที่และภูมิภาค จังหวัดกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
จังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 -2570 ดังน้ี 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน) 
“เมืองนาอยู มุงสูเกษตรอินทรีย ทองเที่ยววิถีลุมน้ําโขง เชื่อมโยงการคาชายแดน" 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาคการเกษตร 
2. สงเสริมการผลิตและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 
3. สงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต 

และการตลาดสินคาเกษตร 
ตัวขี้วัดความสําเร็จ 
1. พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 
2. พ้ืนที่เกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น (5,000 ไร/ป) 
3. ผลผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญเพ่ิมขึ้น (สินคาขาว ไมผล ปศุสัตว ประมง) 
แผนงาน 
1. แผนงาน : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
2. เผนงาน : การสงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทางการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร 
3. แผนงาน : สงเสริมการผลิตและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถในการแชงขันทางการคา การลงทุน การคา
ชายแดนการทองเที่ยวและการบริการ 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 

  1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และโลจิสติกสเช่ือมโยงพ้ืนที่การคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว 
  2. เสริมการทองเที่ยวทางธรรมะ วัฒนธรรม ประเพณี และทางธรรมชาติ บนแนวทางการทองเที่ยววิถี
ใหม (New Normal) อยางยั่งยืน 
  3. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคและบริการสูมาตรฐานสากล   
  4. สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเช่ือมโยงภายในประเทศ
และระหวางประเทศ 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  1. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
  2. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 
  3. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมขน (OTOP) เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 
 
 

/แผนงาน... 
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  แผนงาน 
  1. แผนงาน : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคมเพ่ือรองรับการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 
  2.แผนงาน : การสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมะ วัฒนธรรม ประเพณี และทางธรรมชาติบนแนวทาง 
กรทองเที่ยววิถีใหม (New Normal) อยางยั่งยืน 
  3. แผนงาน : ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการสูมาตรฐานสากล 
  4. แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคงของคน สังคม และสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือปองกันและเฝาระวังปญหาอาชญากรรม 
ขามชาติ ยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  2. การเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
  3. พัฒนาระบบการบริการสุขภาพเพ่ือรับมือตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติชํ้าอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามมาตรฐานสากล 
  4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตทุกชวงวัยดานการศึกษา แรงาน สาธารณสุข และสังคมเพ่ือลด
ปญหาความยากจน ดอยโอกาส และความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
  5. การอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติรวมทั้งการบริหารจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
  6. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดลตลงคิดเปนรอยละ 25 
  2. การแจงความคดีชีวิต รางกาย เพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย (ตอประชากรแสนคน) 
  3. สถานพยาบาลใหไดรับการรับรองมาตรฐาน HA เพ่ิมขึ้น รอยละ 8 ตอป 
  4. รอยละของปริมาณชยะมูลฝอยชุมชนไดรับการกําจัดอยางถูกตอง 
  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประซากรหญิง อายุ 15-19 ป 
  6. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  แผนงาน 
  1. แผนงาน : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ขายแดน ในการปองกันและปราบปรามภัย
คุกคามดานความมั่นคง 
  2. แผนงาน : การเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่  4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด (%) 
2.จํานวนนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐที่ไดรับการพัฒนา 
3. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ลดลง 
 

/แผนงาน… 
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แผนงาน 
1. แผนงาน : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2. แผนงาน : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ  
 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองคาย  

  พ.ศ.2566-2570 
 

  วิสัยทัศน : “เปนทองถิ่นที่มีความเขมแข็งและมุงมั่นพัฒนา เพ่ือใหหนองคายเปนเมืองนาอยู 
อยางยั่งยืน”  
  ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคนทุกกลุมวัย ชุมชน สังคม การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาที่ใหขึ้นเมืองนาอยู 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยว 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนมุงสูมาตรฐานสากลทองถิ่น 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.1 วิสัยทศัน (Vision) 
   "บริหารโปรงใส เนนใหบริการ สานตอการศึกษา มุงพัฒนาอาชีพ สงเสริมจารีตประเพณี ดูแล
เด็กสตรีผูสูงวัย ผูสูงอายุ สงเสริมไวเศรษฐกจิพอเพียง" 
 

  2.2 พันธกิจ (Mission)  
  1 . ดําเนินการใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีดวยการสงเสริมดานสาธารณสุข ดานสังคม  
ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 2. สงเสริมพัฒนาใหมีการจัดสภาพแวดลอมใหสะอาด สวยงาม รมรื่น มีระเบียบเรียบรอยและ
ปราศจากมลพิษ 
 3. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและการ
ขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต 
 4. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. พัฒนาระบบการเมืองการปกครองใหมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและสงเสริมใหประชาชนเขามี
สวนรวมทางการเมือง การบริหารงานของเทศบาล 
 6. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณธรรมในการทํางานรวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึก
ในการใหบริการประชาชน 
 7. พัฒนาและจัดสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.3 ยุทธศาสตร  
  ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสรางความเขมแข็งของประชาชน ชุมชนและ
สังคม  
  ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสรมิการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เขมแข็ง 
  ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาองคกร 

/2.4 เปาประสงค… 
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  2.4 เปาประสงค (Goals)    
  ๑. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจผลผลิตรายไดและมีงานทําและการประกอบอาชีพลดปญหาการ
วางงานและเพ่ิมศักยภาพฝมือแรงงาน    
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึงตลอดจนการรับรูขาวสารที่ทันสมัย  
  3. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด   
  4. สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    
  5. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาทุกเพศทุกวัย   
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเน่ือง   

  2.5 ตัวชี้วัด    
   1. รอยละของประชาชนในการเขาถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 2. รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ประชากรทุกระดับ 
 3. รอยละของประชากรที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับทางการศึกษา 
 4. รอยละของประชากรที่ไดรับการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น 
 5. จํานวนหมูบานที่ดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 6. จํานวนชุนชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมนาอยู 
 7. จํานวนชุมชนที่ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนและการขยายตัวหมูบานและเศรษฐกิจในอนาคต 
 8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได สงเสริม
พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีอุปกรณ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน   

  2.6 คาเปาหมาย   

  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
    เปาหมายการพฒันา 
           1. กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
           2. กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงนํ้า กอสรางฝาย คลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
           3. กอสราง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน   
     ฯลฯ   
  2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชนและสังคม 
   เปาหมายการพฒันา 
           1. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
           2. การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
           3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    4. การสงเสริมพัฒนาทางดานการศึกษาทุกระดับ   
    5. การสงเสริมเสริมพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬาและนันทนาการของเยาวชน  
    6. การสงเสริมพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพ ใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น      
    7. การสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น และพัฒนาดานการทองเที่ยว 
    8. การสงเสริม บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และ
เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

   /3. ยุทธศาสตร… 
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  3. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสรมิการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
   เปาหมายการพฒันา 
           1. การสงเสริมการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
           2. การสงเสริมการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           3. การสงเสริมการปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           4. การสงเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           5. การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    ฯลฯ 
 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 
ที่เขมแข็ง 
   เปาหมายการพัฒนา 
    1. การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
           2. การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม แกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสทางสังคม  
           3. การสงเสริมการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน  
    4. การปองกันและระงับโรคติดตอทุกประเภท ตามฤดูกาล   
    ฯลฯ 
  5. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาองคกร 
   เปาหมายการพฒันา 
           1. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
           2. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
           3. การปรับปรุงระบบทะเบียน และเอกสารงานสารบรรณ 
           4. การปรับปรุงและพัฒนารายได 
          5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
           6. การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
           7. การกอสราง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
           8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
   2.7 กลยุทธ   
   1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
           กลยุทธที่ 1 กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ไฟฟา และระบบสาธารณูปโภค 
           กลยุทธที่ 2 กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงนํ้า กอสรางฝาย คลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
           กลยุทธที่ 3 กอสราง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน   
  2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาสรางความเขมแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม 
           กลยุทธที่ 1 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
           กลยุทธที่ 2 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
           กลยุทธที่ 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    กลยุทธที่ 4 การสงเสริมพัฒนาทางดานการศึกษาทุกระดับ 

/กลยุทธที่ 5... 
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    กลยุทธที่ 5 การสงเสริมเสรมิพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬาและนันทนาการของเยาวชน  
    กลยุทธที่ 6 การสงเสริมพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพ ใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น      
    กลยุทธที่ 7 การสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น และพัฒนาดานการทองเที่ยว 
    กลยุทธที่ 8 การสงเสริม บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

  3. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสรมิการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
           กลยุทธที่ 1 การสงเสริมการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
           กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           กลยุทธที่  3 การสงเสริมการปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           กลยุทธที่  4 การสงเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           กลยุทธที่  5 การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 
ที่เขมแข็ง 
   กลยุทธที่ 1 การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
           กลยุทธที่ 2 การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม แกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส
ทางสงัคม  
           กลยุทธที่  3 การสงเสริมการสาธารณสุข สขุภาพอนามัยของประชาชน  
    กลยุทธที่ 4 การปองกันและระงับโรคติดตอทุกประเภท ตามฤดูกาล 
   

5. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาองคกร 
           กลยุทธที่ 1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
           กลยุทธที่ 2 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สทิธิเสรีภาพของประชาชน 
           กลยุทธที่ 3 การปรับปรุงระบบทะเบียน และเอกสารงานสารบรรณ 
           กลยุทธที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนารายได 
          กลยุทธที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
           กลยุทธที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
           กลยุทธที่ 7 การกอสราง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
           กลยุทธที่  8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 

2.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร   
   1. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว มีนํ้าเพ่ือการบริโภค-อุปโภคและนํ้าเพ่ือ 
การเกษตรที่มคีุณภาพพอเพียงและทั่วถึง  
   2. ชุมชนปลอดจากโรคติดตอ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง หางไกลจาก 
ยาเสพติด อยางยั่งยืน สงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส  
   3. เศรษฐกิจมคีวามเขมแข็ง นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชอยางมีคุณภาพ 

/4. สงเสริมการศึกษา… 
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   4. สงเสริมการศึกษา ศาสนาอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ขยายโอกาสการรับรู 
ขอมูล ขาวสารใหทันเหตุการณโลกปจจุบัน  

5. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและอนุรักษแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  
6. การเมือง การบริการ มีความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

 

2.9  การจําแนกแผนงานตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
  ประกอบดวย ๔ ดาน  12 แผนงาน 
   ๑. ดานบริหารทั่วไป 
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   ๒. ดานบริการชุมชนและสังคม 
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา 
    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 
    ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 
    ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๒.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    ๒.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     ๓. ดานการเศรษฐกิจ 
    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๓.๒ แผนงานการเกษตร 
    ๓.๓ แผนงานการพาณิชย 
  ๔. ดานการดําเนินงานอ่ืน 
  ๔.๑. แผนงานงบกลาง   
2.10 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม    
    ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มุงพัฒนา  
5 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสรางความ
เขมแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่
เขมแข็ง ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาองคกร  รายละเอียดตามแผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ดังน้ี 
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

๑. การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 
๒. การเสรมิสรางความเปนธรรมลดความเหลือ่มล้ําในสังคม 

๓. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

๔. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืน 

๕. ดานความมั่นคง 

๖. การเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 

๗. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
๘. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

๙. การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐. การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภมูิภาค 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด
หนองคาย 

วิสัยทัศน : 
“เกษตรอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมรุงเรือง 
เมืองทองเที่ยวลุมน้ํา

โขง” 

ยุทธศาสตรองคกร
ปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 

วิสัยทัศน : 
“เปนทองถิ่นที่มีชุมชน

เขมแข็ง และการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน” 

๑. ยุทธศาสตร
การพัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการ
ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพิเศษ 

๒.  ยุทธศาสตร
การสงเสริมการ
กีฬา การ
ทองเที่ยว และ
การจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

๓.  ยุทธศาสตร
การสรางโอกาส
ใหกับประชาชน
เพ่ือลดการเหล่ือม
ลํ้าและเพ่ิมความ
มั่นคงในชีวิต 

๔.  ยุทธศาสตรการ 
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๑. สงเสริมการเกษตร
ยั่งยืน 
 

๓. เสริมสรางความ
มั่นคง เพ่ือสังคมสงบ
สุข 

๓.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
สงเสริมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

๔. พัฒนาคน ชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดลอม
ใหเปนเมืองนาอยู 
 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
วิสัยทัศน : 

"เกษตรอุตสาหกรรมชั้น
นํา ศูนยกลางการคา
และโลจิสติกส การ

ทองเที่ยว
มาตรฐานสากล  

เมืองนาอยูอยางยัง่ยนื " 
 

๔.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
สงเสริมสุขอนามัย 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม
ที่เขมแข็ง 

๕. พัฒนาระบบการ 
ใหบริการประชาชน
สูมาตรฐานสากล 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพดานการทองเที่ยว  
  
    
  
     

๕.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การพัฒนาองคกร 

แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

๒. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันดานการลงทุน 
อุตสาหกรรม  
และการคา (สงเสรมิ
ความรวมมือ)   

ยุทธศาสตรองคกร
ปกครอง 

สวนทองถิ่น 
 วิสัยทัศน : 

"บริหารโปรงใส เนน
ใหบริการ สานตอ

การศึกษา มุงพัฒนา
อาชีพ สงเสริมจารีต

ประเพณี ดูแลเด็กสตรี
ผูสูงวัย ผูสูงอายุ 

สงเสริมไวเศรษฐกิจ
พอเพียง" 

๓. ยุทธศาสตรการสงเสริมและ
พัฒนาสินคาเกษตรใหได
มาตรฐานอยางครบวงจร 

๑. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. ยกระดับมาตรฐาน 
การผลิต การคา การ
ลงทุน การทองเที่ยว
และ การบริการ 

๒.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การพัฒนาสราง
ความเขมแข็งของ
ประชาชน ชุมชน
และสังคม  
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน   
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
    การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนา 
ในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือวิเคราะหกรอบการ
จัดทํายุทธศาสตร ดังน้ี   
   จุดแข็ง  (Strength : S) 
   1. เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีความพรอมทางดานการบริการ โครงสรางพ้ืนฐานที่ดี
และมีขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน    
   2. ภายในชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของ
ตนเอง    
   3. ประชาชนและองคกรเอกชนใหการสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล   
   4. องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนแหลงผลิตวัตถุดิบพืชผลทางการเกษตรจํานวน
มาก    
  จุดออน (Weaknesses : W)    
   1. องคการบริหารสวนตําบลขาดการสนับสนุนงบประมาณและขาดพ้ืนที่ในการดําเนิน
โครงการที่เปนประโยชนในการบริการสาธารณะตางๆ ของประชาชนในพ้ืนที่    
   2. องคการบริหารสวนตําบล บางสวนราชการยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานมาปฏิบัติงานในหนวยงานและเทคโนโลยีบางอยางไมเพียงพอทําใหประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานนอยลง   
   3. ปญหาระบบการผลิตประปานํ้าอุปโภคบริโภคของประชาชนเน่ืองจากภาวะภัยแลง  
และการขยายเขตประปายังไมทั่วถึง   
    4. การจัดเก็บฐานขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลยังไมเต็มระบบ 
  โอกาส (Opportunities : O)    
   1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาคสงเสริมและ
สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล     
   2. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
   3. รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นอยางทั่วถึงและย่ังยืน   
   4. แนวโนมการทองเที่ยวของโลกเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ   
   5. มีระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายและครอบคลุม   
   6.ประชาชนใหความสนใจและใหความรวมมือในการมีสวนรวมบริหารทองถิ่น 
 
 
 

/ปญหาอุปสรรค… 
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ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats : T)    
   1. สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น  
   2. การขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลสงผลใหประชาชนมีระดับความตองการในการบริการสาธารณสุขมากขึ้น ทําใหไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง     
   3. มีปญหายาเสพติดในพ้ืนที่บางสวน สงผลกระทบตอการบริหารงานในภาพรวม  
   4. ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมีงาน หนาที่ เพ่ิมขึ้นแตขาดบุคลากรรองรับ 
   5. กฎหมาย ระเบียบตางๆ ไมเอ้ือและสงผลกระทบตอการบริหารงานในภาพรวม 
 

 3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ   
  3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอ อบต.   
   - รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร   
   - แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ   
   - แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว   
   - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.   
  3.2.2  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอ อบต.   
   AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone น่ันเอง จะทําใหมีผลประโยชน
อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออก ของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบาง
ชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)  
   จากการวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอ
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ดังน้ี     
   1. การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบาน  
ไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ เชน ถนน 
ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน    
   2. การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตอง
ใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบรอยมากขึ้น เน่ืองจากกฎหมายและ
วัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังน้ัน อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทย
มากขึ้น ทั้งโดยต้ังใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการ
หลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น   
   3. ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เน่ืองจากจะมีขยะจํานวนมากขึ้นและ
อาจมีปญหาอาชญากรรมรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมอาจจะเพ่ิมขึ้นอยางมากจากแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย 
   4. การใชภาษา เน่ืองจากภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสาร
นอยกวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจําเปนตองใหความสําคัญในการ
สงเสริมเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น   

/3.2.3  การเขาสู… 
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  3.2.3  การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก   
   องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2643 (ค.ศ.2001-2100) 
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวม 
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ญี่ปุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขาง
สั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ  และเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความตองการสินคาและบริการ 
ที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดาน
การคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว     
  3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
   1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบตอสถานการณ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้น ภาวะโลกรอนรุนแรงขึ้น  
ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนทิ้งชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความ
อุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนํ้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาด
ในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีเกิดโรคระบาดใหม สงผลตอความมั่นคงดาน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน    
    2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโนมเกิดบอยครั้ง
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง สงผลกระทบตอภาคการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม  
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน ดังน้ัน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยธรรมชาติตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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สวนที ่ 3  การนําแผนพฒันาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ
      1. ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 
  

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลกั 
หนวยงาน
สนบัสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย 

กองชาง 
 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสรางความเขมแข็ง
ของประชาชน ชุมชนและสังคม  

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารท่ัวงานท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สํานักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง 
กองชาง 
 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร  
แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักงานปลัด  
กองชาง 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมสุขอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เขมแข็ง 

บริการชุมชนและสังคม 
การดําเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษา 
หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองชาง 
 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาองคกร บริหารท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

อบต.หนองนาง 
 

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผน 4 หนวยงาน 4 หนวยงาน 
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1. บญัชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน  

บญัชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  
  

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพฒันาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะชุมชน 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

36 
28 
7 

 
 

17,588,000 
19,611,000 
5,450,000 

 
 

12 
44 
3 

 
 

5,800,000 
21,651,000 
2,000,000 

 
 

9 
10 
5 

 
 

4,400,000 
4,850,000 
7,000,000 

 
 

5 
- 
2 

 
 

2,300,000 
- 

4,000,000 

 
 

1 
1 
- 

 
 

500,000 
800,000 

- 

 
 

63 
83 
17 

 
 

30,588,000 
46,912,000 
18,450,000 

รวม 71 42,649,000 59 29,451,000 24 16,250,000 7 6,300,000 2 1,300,000 163 95,950,000 

2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสราง
ความเขมแข็งของประชาชน ชุมชน 
และสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

9 
10 
25 
21 
13 

 
1 

 
 
 

1,230,000 
1,320,000 
2,236,000 
800,000 
820,000 

 
100,000 

 
 
 

9 
9 

25 
21 
13 

 
4 

 
 
 

1,230,000 
1,020,000 
2,236,000 
800,000 
820,000 

 
1,000,000 

 
 
 

9 
9 

25 
21 
13 

 
1 

 
 
 

1,230,000 
1,020,000 
2,236,000 
800,000 
820,000 

 
100,000 

 
 
 

9 
9 

25 
21 
13 

 
1 

 
 
 

1,230,000 
1,020,000 
2,236,000 
800,000 
820,000 

 
100,000 

 
 
 

9 
9 

25 
21 
13 

 
- 

 
 
 

1,230,000 
1,020,000 
2,236,000 
800,000 
820,000 

 
- 

 
 
 

45 
46 

125 
105 
65 

 
7 

 
 
 

6,150,000 
5,400,000 

11,180,000 
4,000,000 
4,100,000 

 
1,300,000 

รวม 79 6,506,000 81 7,106,000 78 6,206,000 78 6,206,000 77 6,106,000 393 32,130,000 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการ
สงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
3.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

5 
15 
55 

 
 
 

500,000 
350,000 

3,200,000 

รวม 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 75 4,050,000 

4. ยทุธศาสตรการสงเสริมสุขอนามัย 
คณุภาพชีวติของประชาชนและสังคม 
ที่เขมแขง็  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

65 
25 

 
 
 

6,800,000 
5,700,000 

รวม 18 2,500,000 18 2,500,000 18 2,500,000 18 2,500,000 18 2,500,000 90 12,500,000 

5. ยทุธศาสตรดานการพฒันาองคกร 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
7 

 
1,370,000 

 
5 

 
670,000 

 
6 

 
870,000 

 
6 

 
1,170,000 

 
6 

 
870,000 

 
30 

 
4,950,000 

รวม 7 1,370,000 5 670,000 6 870,000 6 1,170,000 6 870,000 30 4,950,000 
รวมทั้งสิ้น 190 53,835,000 178 40,537,000 141 26,636,000 124 16,986,000 118 11,586,000 751 149,580,000 

 

แบบ ผ.01 
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 1. บญัชีโครงการพฒันาทองถ่ิน 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 1 บานนาน้ําพาย 
1 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง

สาธารณะภายในหมูบาน  
หมูท่ี 1 บานนาน้ําพาย  
(ลําดับท่ี 10 หมูท่ี 1)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
จํานวน 10 จุด  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

80,000 - - - - จํานวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

กองชาง  
 

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําเสนขางบาน
นายวิทยา สีปานแกว ถึงโคง
ทางไปบานหนองนาง หมูท่ี 1  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเสน
ขางบานนายวิทยา สีปาน
แกว ถึงโคงทางไปบาน
หนองนาง หมูท่ี 1 (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา จากสี่แยก
บานนางมลิวัล โหราฤทธิ์ ถึง
บานนายวิสิทธิ์ผล พรมสมบัติ   
หมูท่ี 1 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
จากสี่แยกบานนางมลิวัล 
โหราฤทธิ์ ถึงบานนาย 
วิสิทธิ์ผล พรมสมบัติ   
หมูท่ี 1 (ตามประมาณ
การคาใชจายของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําเสนทางบาน
นางเพียร การะพงศ หมูท่ี 1  
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 1) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เสนทางบานนางเพียร  
การะพงศ หมูท่ี 1 (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา  
เพ่ือการเกษตร เสนทางลํา
หวยแสง  หมูท่ี 1  
(ลําดับท่ี 8 หมูท่ี 1)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
เพ่ือการเกษตร เสนทางลํา
หวยแสง  หมูท่ี 1  
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

6 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
ภายในหมูบาน หมูท่ี 1 
(ลําดับท่ี 9 หมูท่ี 1) 

เพ่ือเฝาระวัง
และปองกัน 

การกอ
อาชญากรรม 

ปญหายาเสพ
ติด ปญหา 

การลักทรัพย 

ติดตั้งกลองวงจรปดแบบ 

ภายนอกอาคาร พรอม 

อุปกรณหอหุมกลอง และ 

เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กําหนด) 

300,000 - - - - จํานวนจุด
ติดตั้งกลอง
วงจรปดท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนใน
ตําบลและพ้ืนท่ี 

ใกลเคียงไดรับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 2  บานนาดง 
7 โครงการปรับปรงุภูมิทัศนฝาย

หลวงนาดง เปนลานกีฬา
เอนกประสงคพรอมเคร่ือง
ออกกําลังกายกลางแจง  
หมูท่ี 2  บานนาดง   
(ลําดับท่ี 12 หมูท่ี 2) 
 

เพ่ือใหมี
สถานท่ี
พักผอน และ
ออกกําลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศนฝาย
หลวงนาดง 
-ลานกีฬาเอนกประสงค
พรอมเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด) 

- 500,000 - - - จํานนวน
สถานท่ี
พักผอนและ
ลานกีฬาท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผอน 
และออกกําลัง
กาย 

กองชาง 

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําพรอมหมอ
แปลง เสนทางวังทม วังไผ  
วังคอม และวัดปาดงกลาง  
หมูท่ี 2  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ยาว  1,717   เมตร 
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

9 โครงการขยายเขตวางทอ
ระบบประปา ซอยนา 
นายวีรยุทธ และซอยบาน 
นางสวรรค  โคตรชมภู  
หมูท่ี 2  
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 2) 

เพ่ือให
ประชาชนใน
พื้นที่มนี้ําใช
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง 

ขยายเขตทอน้ําประปา  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด) 

200,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําเสนฝายหลวง 
นาดง ถึงสมสราง  
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 2)   

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เสนฝายหลวงนาดง ถึง
สมสราง (ตามประมาณ
การคาใชจายของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

11 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําแรงสูงเสนบานนาดง
ถึงบานนาดุ  
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 2)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
แรงสูงเสนบานนาดงถึง
บานนาดุ (ตามประมาณ
การคาใชจายของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

12 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําเสนทางจากนานาย
อํานวยถึงนานายบุญสง งามตรง 
หมูท่ี 2  
(ลําดับท่ี 11 หมูท่ี 2)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เสนทางจากนานาย
อํานวยถึงนานายบุญสง 
งามตรง หมูท่ี 2 (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

 
 

แบบ ผ.02 



-39- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา เสนทางรอบ
โรงเรียนบานนาดง หมูท่ี 2 
(ลําดับท่ี 6 หมูท่ี 2) 
 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
เสนทางรอบโรงเรียนบาน 
นาดง หมูท่ี 2 (ตาม
ประมาณการคาใชจายของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําเสนทางจาก
สวนนายอําพร พินาพิศ ถึงนา
พอวีรยุทธ หมูท่ี 2 บานนาดง 
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 2) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เสนทางจากสวนนายอําพร 
พินาพิศ ถึงนาพอวีรยุทธ  
หมูท่ี 2 บานนาดง (ตาม
ประมาณการคาใชจายของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

15 โครงการขยายเขตไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ (สายดับ)  
หมูท่ี 2 
(ลําดับท่ี 13 หมูท่ี 2) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ (สายดับ)  
หมูท่ี 2  
-เสนขางวัดอรัญวาสีถึง
โรงเรียนบานนาดง 
-เสนทางวัดปาดงกลาง 
(ตามประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

- - - 500,000 - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

แบบ ผ.02 



-40- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาพรอมหมอแปลง
เสนทางไปวัดปาดงกลาง และ
ปาชาบานนาดง หมูท่ี 2 
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 2) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาพรอมหมอ
แปลง 
-เสนทางไปวัดปาดงกลาง -
เสนทางปาชาบานนาดง 
(ตามประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

- - - - 500,000 ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

หมูที่ 3 บานหนองนาง 
17 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาการเกษตรจากคลอง
สงน้ําชลประทานถึงวัดเชียง
ขวัญ หมูท่ี 3  
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 3) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ยาว 2,633  เมตร  
(ตามประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

18 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาการเกษตรไปวัดสนธิ
วิหารธรรม หมูท่ี 3  
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 3) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาการเกษตรไป
วัดสนธิวิหารธรรม หมูท่ี 3  
(ตามประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

 

แบบ ผ.02 



-41- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบผิวดิน  
หมูท่ี 3,8,10 
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 3) 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใชในการ
อุปโภคบริโภค 

 

 

กอสรางประปาผวิดิน  
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 
 

4,600,000 - - - - ระบบประปา
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางเพียงพอ 

-กองชาง  
 

หมูที 4 บานนาดุ 
20 ติดตั้งน้ําประปาหมูบานพรอม

เครื่องกรองน้ําขนาดกลาง 
บริเวณปาชาเล็ก บานนาดุ  
หมูท่ี 4  
(ลําดับท่ี 16 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใช 

ติดตั้งน้ําประปาหมูบาน
พรอมเครื่องกรองน้ํา
ขนาดกลาง  
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กําหนด) 

- - 500,000 - - จํานวนการ
ติดตั้งท่ีดําน
เนินการแลว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค 

กองชาง 

21 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา หมูท่ี 4  
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  
หมูท่ี 4 (ตามประมาณ
การคาใชจายของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

500,000 - -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-42- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–25670)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําจากแยกบาน
นายหมายถึงท่ีนางนวน  

หมูท่ี 4  
(ลําดับท่ี 17 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจาก
แยกบานนายหมายถึงท่ี

นางนวน หมูท่ี 4
ระยะทางยาว 473  เมตร
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)  

- - 500,000 -  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

23 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําจากนานางชม
ถึงบานนางแมว หมูท่ี 4  
(ไปตามคลองสงน้ํา)  
(ลําดับท่ี 18 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจาก
นานางชมถึงบานนางแมว 
หมูท่ี 4 ระยะทางยาว 
500 เมตร (ตามประมาณ
การคาใชจายของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

- - 500,000 - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

24 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางจากบานนาย
ทวนถึงนานายคลอง หมูท่ี 4 
(ลําดับท่ี 19 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พรอมติดต้ังไฟฟาสอง
สวางจากบานนายทวนถึง
นานายคลอง หมูท่ี 4 
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

- - 500,000 - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ขยายเขตไฟฟาสายพาดดับ 
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะจากนาลุงตอย  
ถึงนาตูอน หมูท่ี 4  
(ลําดับท่ี 23 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสายพาดดับ 
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะจากนาลุงตอย  
ถึงนาตูอน (ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค สาขาทาบอ) 

- - - 500,000 - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
 

26 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง ซอยเกาหลัง
บานนายปราโมทย  มุขพรม 
หมูท่ี 4 (ลําดับท่ี 20 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง (ตาม
ประมาณการคาใชจายของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ) 

- - - 500,000 - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง 
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ  
 

27 ขยายเขตไฟฟาสายพาดดับ 
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ ซอยเกามุขพรม  
หมูท่ี 4 (ลําดับท่ี 20 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสายพาดดับ 
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ (ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค สาขาทาบอ) 

- - - 500,000 - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา จากบานนาย
หมาย ขุนใหญ ถึงหวยแสง 
หมูท่ี 4 (ลําดับท่ี 21 หมูท่ี 4) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา  
ระยะทางยาว 500 เมตร
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)  

- - 500,000 -  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง 
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ  
 

29 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง เสนทางจาก 
อบต. ถึงนานางแมว หมูท่ี 4  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

- 500,000 - -  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง 
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ  
 

30 กอสรางเมรุเผาศพ  
ปาชาบานนาดุ หมูท่ี 4 
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 4) 
 

เพ่ือใหมี
สถานท่ี
ประกอบพิธี
เผาศพ 

กอสรางเมรุเผาศพ พรอม
ฐานและหลังคา  
จํานวน 1 แหง  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด 

600,000 - - - - จํานวนเมรุเผา
ศพท่ี
ดําเนินการแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
พิธีจัดการเผา
ศพ 

กองชาง 

31 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
บริเวณสี่แยกบานนาดุ หมูท่ี 4 
(ลําดับท่ี 15 หมูท่ี 4) 

เพื่อเฝาระวัง
และปองกัน 
การกอ
อาชญากรรม 
ปญหายาเสพ
ติด  

ติดต้ังกลองวงจรปดแบบ 
ภายนอกอาคาร พรอม 
อุปกรณหอหุมกลอง และ 
เคร่ืองบันทึกภาพ บริเวณส่ี
แยกบานนาดุ หมูที่ 4  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- - 300,000 - - จํานวนจุด
ติดตั้งกลอง
วงจรปดท่ี
ดําเนินการแลว
เสร็จ 

ประชาชนใน
ตําบลและพ้ืนท่ี 

ใกลเคียงไดรับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 5  บานดงนาคํา 
32 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําสูพ้ืนท่ี
การเกษตร เสนหลังวัดหมูท่ี 5 
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 5) 

ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา  
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 
 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

หมูที่ 6 บานสมสราง 
33 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา
พรอมหมอแปลง เสนทางสระ
หลวงถึงหนองตูม หมูท่ี 6 
บานสมสราง  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ยาว 800 เมตร (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

240,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

34 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือการ 
เกษตร เสนทางนายเมืองมน
และนางสุภาวดี  หมูท่ี 6  
บานสมสราง  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา  
ระยะทางยาว  500 เมตร  
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

150,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขตแลว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

 

แบบ ผ.02 



-46- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาภายในหมูบาน  
หมูที่ 6 เสนทางไปบานโนน
สดใส 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา  
ระยะทางยาว  200 เมตร 
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)  

60,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

36 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน  
หมูท่ี 6 บานสมสราง 
 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
จํานวน 10 จุด 

80,000 - - - - จํานวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

กองชาง  
 

37 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน
บริเวณสระหลวง พรอมสนาม
กีฬา หมูท่ี 6  
 

เพ่ือใหมี
สถานท่ี
พักผอน และ
ออกกําลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศนสระ
หลวง พรอมสนามกีฬา 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด) 

- 500,000 - - - จํานนวน
สถานท่ี
พักผอน 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผอน 
และออกกําลัง
กาย 

กองชาง 

38 โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน หมูท่ี 6 บานสมสราง 
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 6) 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใชในการ
อุปโภคบริโภค 

วางทอเมนประปาเพิ่มเติม 
ขนาด 2 น้ิว  ความยาว 
155 เมตร   
-จากบานนางปานิสรา  
กันหาหวลถึงบานนาย
ธีรพัฒน มหาชัย 
-เสนทางนานางดวงจันทร  
ดีย่ิง 

200,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายทอ
เมน 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด
ภายในหมูบาน บานสมสราง 
หมูท่ี 6  
(ลําดับท่ี 10 หมูท่ี 6) 
 

เพ่ือเฝาระวัง
และปองกัน 

การกอ
อาชญากรรม 

ปญหายาเสพ
ติด ปญหา 

การลักทรัพย
และภัยตางๆ 

ตดิต้ังกลองวงจรปดแบบ 

ภายนอกอาคาร พรอม 

อุปกรณหอหุมกลอง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- - - 300,000 - จํานวนจุด
ติดตั้งกลอง
วงจรปดท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนใน
ตําบลและพ้ืนท่ี 

ใกลเคียงไดรับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
 

หมูที่ 7 บานราษฎรสามัคคี 
40 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา 
เพ่ือการเกษตร สายบาน
ราษฎรสามัคคี ถึงบานบักหุง  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ยาว 2,000 เมตร   
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

41 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา 
เพ่ือการเกษตร สายบาน
ราษฎรสามัคคี ถึงบานหวย
ทราย  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร  
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)  

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการพัฒนาอางเก็บน้ํา
หวยบังพวนเปนแหลง
สถานท่ีทองเท่ียว   
 
 

เพ่ือพัฒนาอาง
เก็บน้ําเปน
สถานท่ี
ทองเท่ียว 

พัฒนาอางเก็บน้ําหวย 
บังพวน  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจ
ประมาณไม
นอยกวารอย
ละ 70 

ประชาชนมี
สถานท่ี
ทองเท่ียวและ
เพ่ิมรายได 

-กองชาง 
-กรม

ชลประทาน 

43 อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ํา จากท่ีนานายสุทัศน ถึง
บานคําปากาว  
หมูท่ี 7 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

- 500,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

44 กอสรางเมรุเผาศพ  
หมูท่ี 7 บานราษฎรสามัคคี 
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 7) 
 

เพ่ือใหมี
สถานท่ี
ประกอบพิธี
เผาศพ 

กอสรางเมรุเผาศพ  
พรอมฐานและหลังคา  
จํานวน 1 แหง  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด 

600,000 - - - - จํานวนเมรุ
เผาศพท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
พิธีจัดการเผา
ศพ 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 8 บานสุวรรณภูมิ 
45  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ ขยายเขต
ไฟฟาแรงสูงแรงตํ่าพรอมหมอ
แปลง เสนทางหนองนาง- 
วัดเชียงขวัญ หมูท่ี 8  
บานสุวรรณภูมิ 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

46 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด
ภายในหมูบาน บานสุวรรณ
ภูมิ หมูท่ี 8  
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 8) 
 

เพ่ือเฝาระวัง
และปองกัน 

การกอ
อาชญากรรม 

ปญหายาเสพ
ติด ปญหา 

การลักทรัพย
และภัยตางๆ 

ติดตั้งกลองวงจรปดแบบ 

ภายนอกอาคาร พรอม 

อุปกรณหอหุมกลอง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- 300,000 - - - จํานวนจุด
ติดตั้งกลอง
วงจรปดท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนใน
ตําบลและพ้ืนท่ี 

ใกลเคียงไดรับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
 

47 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง
สาธารณะเขาหมูบาน หมูท่ี 8 
บานสุวรรณภูมิ 
 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  50,000 - - - - จํานวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

กองชาง  
 

 

แบบ ผ.02 



-50- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําพรอมหมอ
แปลง เสนทางหนองนาง- 
บานตอแก  
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 8)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมหมอแปลง 
-เสนทางท่ีนานางหนูสิน 
ปานิเสน ถึงบานนายวีร
พล พรมโอน (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ) 

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

49 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําพรอมหมอ
แปลง เสนทางวังเปดกา- 
ตําบลบานฝาง  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมหมอแปลง 
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

- 500,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

50 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําพรอมหมอ
แปลง เสนทางบานหนองนาง 
– บานนาน้ําพาย  
 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมหมอแปลง 
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

- - 500,000 - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

 

แบบ ผ.02 



-51- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 9 บานโนนสดใส 
51 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ซอยขางบานนายบุญ  
บุดสีลี หมูท่ี 9 บานโนนสดใส 
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 9)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ยาว  525 เมตร  
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ) 

200,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

52 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ถนนเสนทางไปบาน
เดื่อ (ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 9)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง
ยาว  760  เมตร (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ)  

228,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

53 ปรับปรุงทอประปา จุดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพาย   
จากซอย 1 ถึงซอย 5  
ไปถึงทางออกบานเด่ือ  
 

เพ่ือให
ประชาชนใน
พื้นที่มนี้ําใช
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง 

ปรับปรุงทอน้ําประปา  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด) 

300,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ปรับปรุงแลว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

54 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน  
หมูท่ี 9 บานโนนสดใส 
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 9) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  
-ซอย 11   
-ซอยไปโรงสีชุมชน  
-ทางออกไปบานสมสราง 

100,000 - - - - จํานวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

กองชาง  
 

 
 

แบบ ผ.02 



-52- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําพรอมสายพาดดับ  
เสนทางซอยบานนางคําปน 
ขนันดวง หมูท่ี 9 บานโนน
สดใส (ลําดับท่ี 4  หมูท่ี 9)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา (ตาม
ประมาณการคาใชจาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สาขาทาบอ)  

-   500,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

56 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาเพ่ิมหมอแปลงไฟฟา
แรงต่ําหนาวัดปาวิเวกธรรม
วนาราม หมูท่ี 9 (ลําดับท่ี 5 
หมูท่ี 9) 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

เพ่ิมหมอแปลงไฟฟาแรง
ต่ํา (ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)  

-   500,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

57 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน 
สระหลวง พรอมติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 
9  บานโนนสดใส   
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 9) 
 

เพ่ือใหมี
สถานท่ี
พักผอน และ
ออกกําลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศนสระ
หลวง 
-ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด) 

- 500,000 - - - จํานนวน
สถานท่ี
พักผอนและ
ลานกีฬาท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผอน 
และออกกําลัง
กาย 

กองชาง 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 10 บานคําปากาว 
58 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําพรอมหมอ
แปลง สูพ้ืนท่ีการเกษตร  
จากนาพอรวย จันเทพา   
ถึงท่ีนายไพรสวรรค อรรคราช   
หมูท่ี 10 บานคําปากาว 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา  
ระยะทางยาว 700  
เมตร(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)   

500,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

59 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทาบอ โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ําพรอมหมอ
แปลง สูพ้ืนท่ีการเกษตร จาก
นาพอรวย  จันเทพา แยกลง
ไปถึงท่ีนาพอบุญชู  ขุนใหญ   
หมูท่ี 10 บานคําปากาว 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา  
ระยะทางยาว 900 เมตร
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)    

- 500,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

60 โครงการขยายเขตไฟฟาสอง
สวางสาธารณะภายในหมูบาน  
หมูท่ี 10 บานคําปากาว  
 
 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  
 

100,000 - - - - จํานวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

กองชาง  
 

แบบ ผ.02 



-54- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอทาบอ 
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําพรอมหมอ
แปลง สูพ้ืนท่ีการเกษตร 
จากบานนายสมพร  พิมพร  
ถึงท่ีนานายยง พับพา  
หมูท่ี 10 บานคําปากาว 
 

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา  
ระยะทางยาว 800 เมตร 
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)    

- 500,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

62 โครงการเทลานคอนกรีต 
หนาศาลาประชาคม 
หมูท่ี 10 บานคําปากาว 
 

เพ่ือใชเปน
สถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

เทลานคอนกรีตขนาดตาม
แบบ อบต.กําหนด 

- - 100,000 - - พ้ืนลานท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ลานใชจัด
กิจกรรม 

กองชาง 

63 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ สายพาดดับ  
ซอย กศน.ตําบลหนองนาง 
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 10)  

เพ่ือให
ประชาชนท่ีได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ สายพาดดับ  
(ตามประมาณการ
คาใชจายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาทาบอ)  

-     500,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ
ขยายเขต
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง 

ท่ัวถึง 

-กองชาง  
-การไฟฟา
สวนภูมิภาค

ทาบอ 

รวม 35/11/9/5/1  โครงการ   17,588,000 5,800,000 4,400,000 2,300,000 500,000    

 

แบบ ผ.02 



-55- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ 
วัตถปุระ

สงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 1 บานนาน้ําพาย 
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

ภายในหมูบาน หมูท่ี 1 บานนาน้ํา
พาย  
1. บริเวณบานนางบัวเรียน  อราม   
2. บริเวณบานนางมลวิัน  โหราฤทธิ ์ 
3.บริเวณบานนายเสงี่ยม  บุนทันเสน 
4.บริเวณบานนายศิริ  ศรีสวสัดิ ์

(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 1) 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
ระบายน้ํา
ในหมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30  เมตร ลึก 
0.40 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
ชวงท่ี 1 ยาว 49 เมตร ชวงท่ี 2 
ยาว 41 เมตร ชวงท่ี 3 ยาว 
72 เมตร ชวงท่ี 4 ยาว 47 
เมตรพรอมฝาปด (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด 

  - 500,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางบอพักน้ําประปา
พรอมฝาปด หมูท่ี 1  
บานนาน้ําพาย  
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 1)  

เพ่ือกัก
เก็บ
น้ําประปา
หมูบาน 

กอสรางบอพักประปาพรอมถัง
ฝาปด 

- 500,000 - - - บอพัก
ประปาท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

มีน้ําประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนหวยแสง หมูท่ี 1 
บานนาน้ําพาย 
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 1) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการ
คมนาคม 
ท่ีสะดวก
ขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 781 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
3,905 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

- 2,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร เสนทาง
นานายถนอม ขนันดวง  
หมูท่ี 1 บานนาน้ําพาย  
 

เพ่ือใหเกษตรกร 
มีการคมนาคมขน
ถายผลผลิต 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรังขนาด 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง บริเวณเสนขาง
วัดศรีสวาง หมูท่ี 1  
บานนาน้ําพาย  
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน ลาดยาง
ขนาด กวาง  4.00  เมตร  
ยาว  251 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

- 251,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณ
เสนทางท่ีนานายสมชาย  
ทะแพงพันธ หมูท่ี 1  
บานนาน้ําพาย 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรัง 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 
 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอ
บหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ซอมแซมฝาปดรางระบายน้ํา 
ขางบานนายบุดดา  ขันแข็ง  
หมูท่ี 1 บานนาน้ําพาย  
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

ฝาปดรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.40 เมตร   
ยาว 21 เมตร ลึก 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กําหนด 

13,000 - - - - จํานวนฝาปด
รางระบายน้ําท่ี
ดําเนินการแลว
เสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

หมูที่ 2 บานนาดง 
8  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนทางรอบโรงเรียนบาน 
นาดง หมูท่ี 2  
 
 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร  
ยาว  244.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 976  
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนางกําหนด) 

550,000 - - - - ระยะทางถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอ
บหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางบล็อก 
คอนเวิรสขามหวยวังทม  
วังไผ วังคอม หมูท่ี 2  
บานนาดง 
 
 

เพ่ือบํารุงรักษา
เสนทาง และให 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง 
สะดวกปลอดภัย 

กอสรางบล็อกคอนเวิรส  
ขนาดกวาง 15.00 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวงชนบท) 

- - 800,000 - - บล็อกคอน
เวิรสท่ีดําเนิน
การแลวเสร็จ 
 

เสนทางไดรับ
การ บํารุงรักษา 
และประชาชน 

สามารถสัญจร
ไปมาได อยาง
ปลอดภัย 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. แบบมีฝาปด 
ภายในหมูบานเสนกลางบาน 
-โรงเรียน บานนาดง หมูท่ี 2 
 
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 283.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

566,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. แบบมีฝาปด 
ภายในหมูบาน เสนสี่แยก-
บานพอคําม่ิง บานนาดง  
หมูท่ี 2  
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 247.00 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด 

494,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-59- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. แบบมี
ฝาปด ภายในหมูบาน 
เสนบาน 
นางจอมศรี สมชัย  
บานนาดง หมูท่ี 2  
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ลึก 0.40 เมตร (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด 

-  500,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

13 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร  
หมูท่ี 2 บานนาดง  
(ลําดับท่ี 9 หมูท่ี 2) 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

-เสนนาดง-ดงนาคํา  
-นานายเซียง ถึงนานาง
สวรรค พินาพิศ  
-เสนหวยวังทม วังไผ  
วังคอม  -เสนนาดง-สมสราง   
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- - 300,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-60- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 3 บานหนองนาง 
14 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําจากบานชางหวีถึงบาน 
นางมลิวรรณ  สังกะสินสู 
หมูท่ี 3 บานหนองนาง 
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว  188 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 376,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําจากคลองชลประทานถึง
บานนายสุพล  วงหาร   
หมูท่ี 3 บานหนองนาง 
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง  0.30  เมตร   
ยาว 167 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 334,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-61- 
 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบานชางหวีถึงโรงเรียน
บานหนองนาง  หมูท่ี 3  

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง  4.00 เมตร ยาว  
216.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร ไหลทางลกูรงักวาง 
ขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา 864 
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นางกาํหนด) 

480,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

17 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เสนทางจากฟารมหมูถึง 
ท่ีนานายสัน จันดี หมูท่ี 3 
บานหนองนาง  
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 3) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรังเสนทาง
จากฟารมหมูถึง 
ท่ีนานายสัน จันดี  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําจากบานครูอารียถึง บาน
ชางหวี  
หมูท่ี 3 บานหนองนาง 
(ลําดับท่ี 6 หมูท่ี 3) 
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

 - 500,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-62- 
 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 4 บานนาดุ 
19 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมูท่ี 4 
(ลําดับท่ี 14 หมูท่ี 4) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

-ซอบมุขพรหม 
-ซอยคุณคําพระ  
-เสนหลังคลองน้ํา 

- 200,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยบังพวน หมูท่ี 4  
บานนาดุ 
(ลําดับท่ี 12 หมูท่ี 4) 
 

เพ่ือกักเก็บน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภค 

กอสรางฝายน้ําลน    
ขนาดกวาง 12.00 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวงชนบท) 

- 600,000 - - - จํานวนฝาย
น้ําลนท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมีน้ํา
เพ่ือใชในการ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางบล็อกคอน
เวิรสขามหวยบังพวน  
หมูท่ี 4  บานนาดุ  
(ลําดับท่ี 13 หมูท่ี 4) 
 

เพ่ือบํารุงรักษา
เสนทาง และให 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง 
สะดวกปลอดภัย 

กอสรางบล็อกคอนเวิรส  
ขนาดกวาง  12.00  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวงชนบท) 

- 600,000 - - - บล็อกคอน
เวิรสท่ีดําเนิน
การแลวเสร็จ 
 

เสนทางไดรับ
การ บํารุงรักษา 
และประชาชน 

สามารถสัญจร
ไปมาได อยาง
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-63- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 กอสรางรางระบายน้ํา  
พรอมวางทอระบายน้ํา  
เสนบานนายบัวหา ถึงบาน
นางจตุพร หมูท่ี 4 บานนาดุ 
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 4) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง  0.30  เมตร   
ยาว   166   เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

332,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

23 กอสรางรางระบายน้ํา  
พรอมวางทอระบายน้ํา  
ซอยเกาหลังบานนาย
ปราโมทย มุขพรม หมูท่ี 4 
บานนาดุ 
(ลําดับท่ี 6 หมูท่ี 4) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง  0.30  เมตร   
ยาว  230  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 460,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

24 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
จุดเริ่มตนบานนายทวนถึง
บานนางอนัญญา หมูท่ี 4  
บานนาดุ 
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 4) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร  
ยาว  30.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง) 

60,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-64- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ซอยโพธ์ิทอง หมูท่ี 4  
บานนาดุ 
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 4) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 76 เมตร  ลึกเฉลี่ย0.40 
เมตร (ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กําหนด 

- 200,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

26 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
เสนทางบานนายสาทถึงบาน
นายริน หมูท่ี 4 บานนาดุ 
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 4) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 120.00 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด 

- 250,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

27 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
เสนทางขางวัดจากท่ีนายาย
เนียมถึงบานนายยา หมูท่ี 4  
บานนาดุ 
(ลําดับท่ี 8 หมูท่ี 4) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 180 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด 

- 300,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-65- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโพธ์ิทอง หมูท่ี 4  
บานนาดุ  
(ลําดับท่ี 9 หมูท่ี 4) 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 81.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวาง ขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา 
324.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนางกาํหนด) 

- - 200,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยมุขพรม หมูท่ี 4  
บานนาดุ  
(ลําดับท่ี 10 หมูท่ี 4) 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลกูรงักวาง ขางละ 
0.50เมตร หรือพืน้ท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 880  ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.หนองนางกาํหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุณ
คําพระ หมูท่ี 4 บานนาดุ  
(ลําดับท่ี 11 หมูท่ี 4) 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลกูรงักวาง ขางละ
0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 880.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



-66- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการซอมแซมบลอ็ก 
คอนเวิรสขามหวยบัง
พวน หมูท่ี 4 บานนาดุ   
(ลําดับท่ี 24 หมูท่ี 4) 
 

เพ่ือบํารุงรักษา
เสนทาง และให 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง 
สะดวกปลอดภัย 

ซอมแซมบล็อกคอนเวิรส  
ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวงชนบท) 

- 50,000 - - - บล็อกคอน
เวิรสท่ีดําเนิน
การแลวเสร็จ 
 

เสนทางไดรับ
การ บํารุงรักษา 
และประชาชน 

สามารถสัญจร
ไปมาปลอดภัย 

กองชาง 

หมูที่ 5 บานดงนาคํา 
32 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบานนายบัณฑิต  
ใจใหญ ถึงบานนายบุญ
สง กองลอม  หมูท่ี 5 
บานดงนาคํา  
 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง  4.00 เมตร ยาว  
310.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร ไหลทางลกูรงักวาง 
ขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 1,240 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

700,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เสนปาชาบานดงนาคํา   
หมูท่ี 5 บานดงนาคํา  
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 5) 
 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,929 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา 
9,645 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนางกาํหนด) 

- 5,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



-67- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เสนทางเขาศาลปูตา  
หมูท่ี 5 บานดงนาคํา  
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 5) 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง  4.00  เมตร ยาว 
310.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลกูรงักวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 1,240 ตร.
ม. (ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

700,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา จากบานนายใส นวลศรี 
ถึงอางเก็บน้ําหวยบังพวน 
หมูท่ี 5 บานดงนาคํา  
 
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 65 เมตร  
ลึกเฉลี่ย0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 130,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เสนทางจากบานนางอุบล 
วงษจันทร ถึงบานนาย
สําเร็จ แข็งขัน  
หมูท่ี 5 บานดงนาคํา  

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง  4.00 เมตร ยาว 225  
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา  
900 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กําหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



-68- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร 
จากเสนทางสามแยกบาน
นางบัวรบ สมชัย ถึงเขต
ชลประทาน (อาง) หมูท่ี 5 
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 5) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนนลูกรังขนาด 
กวางเฉลี่ย 5.00  เมตร  
ยาว  500  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีปริมาตรไมนอยกวา 
2,500 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

38 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร หมูท่ี 5 
บานดงนาคํา  
(ลําดับท่ี 5 หมูท่ี 5) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรังสูพ้ืนท่ี
การเกษตร หมูท่ี 5 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- 50,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

หมูที่ 6 บานสมสราง 
39 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

สูพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมูท่ี 6 บานสมสราง 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรัง 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสรจ็ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



-69- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน เสนปาชา 
หมูท่ี 6 บานสมสราง  
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 6) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง  5.00 เมตร  
ยาว 930.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลกูรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
4,650 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กาํหนด) 

2,400,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. สี่แยกบานนางหนู
ไต ถึงบานนางสอน สงคฆ
มัย หมูท่ี 6 บานสมสราง 
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 6) 
 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกวาง 0.30  เมตร   
ยาว 78.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 200,000 - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. สีแ่ยกบานนาย
สุนทร เสนาคํา ถึงบานนาย
ธีรพัฒน มหาชัย หมูท่ี 6 
บานสมสราง  
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 6) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 106.00 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด 

- 250,000 - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



-70- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําคสล. สี่แยกบานนาย 
บุปผา โคตรชมภูถึงบานนาง
สอน สงคฆมัย หมูท่ี 6 
บานสมสราง  
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 6) 

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดกวาง 0.30 
เมตร  ยาว 186.00 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 380,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยโพนนอยตอนลาง  
หมูท่ี 6 บานสมสราง  
(ลําดับท่ี 8 หมูท่ี 6) 

เพ่ือกักเก็บน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภค 

กอสรางฝายน้ําลน  ขนาด
กวาง 14.00 เมตร สัน
ฝายสูง 1.50 เมตร (ตาม
แบบอบต.หนองนาง
กําหนด) 

- - - - 800,000 จํานวนฝาย
น้ําลนท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมีน้ํา
เพ่ือใชในการ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

หมูที่ 7 บานราษฎรสามัคคี 
45 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

สูยานการเกษตร สายนา
นายเหรียญ ถึงท่ีนานางฉวี 
หมูท่ี 7 บานราษฎรสามัคคี  
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 7) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนนลูกรังขนาด 
กวางเฉลี่ย 4.00  เมตร  
ยาว 4,000 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีปริมาตรไมนอย
กวา 16,000 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

240,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



-71- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสูพ้ืนท่ีการเกษตร 
สายนานายจันที ถึงท่ีนา
นายสําเนียง หมูท่ี 7  
บานราษฎรสามัคคี  
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 7) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลกูรงัขนาด 
กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร หรือพื้นท่ี
ปริมาตรไมนอยกวา 20,000 ตร.
ม. (ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบานนายบุญศรี  พรม
ดา ถึงบานนายสนทยา   
ดวงวณิชชากร หมูท่ี 7   
บานราษฎรสามัคค ี
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 7) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร ยาว  500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา 
2,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนางกาํหนด) 

- 1,100,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบานนายกําจัด ถึงบาน
นางศิริพร ย้ีเกาะ หมูท่ี 7 
บานราษฎรสามัคคี  
 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร ยาว  
400.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,600           
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นางกําหนด) 

880,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



-72- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางเสนพนังอาง
เก็บน้ําหวยบังพวนถึงบาน
ราษฎรสามัคคี หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลาดยาง. 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร  
ยาว  1,500 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

- 1,500,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กรม
ชลประทาน 

50 โครงการติดตัง้ไฟสัญญาณ
จราจรหนาโรงเรียนบาน
ราษฎรสามัคคี  
(ลําดับที่ 6 หมูที่ 7) 

เพ่ือปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 50,000 - - - จํานวนจุด
การติดต้ังไฟ
จราจร 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

51 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสูพื้นที่การเกษตร  
หมูที่ 7 บานราษฎร
สามัคคี 
(ลําดับที่ 7 หมูที่ 7) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลกูรงัขนาด 
กวางเฉลี่ย  4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นท่ี
ปริมาตรไมนอยกวา      ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

- - 300,000 - - 
 

ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

52 โครงการปรับปรุงไหลทาง
ถนน คสล.ภายในหมูบาน  
หมูที่ 7 บานราษฎร
สามัคคี 
(ลําดับที่ 6 หมูที่ 7) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ปรับปรงุไหลทางถนน 
คสล.ภายในหมูบาน 
(หูชาง) (ตามแบบ อบต.
หนองนางกําหนด) 

- 100,000 - - -  
 

ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



-73- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 8  บานสุวรรณภูมิ 
53 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หนาท่ีทําการผูใหญบาน  
หมูท่ี 8 ถึงคลองน้ํา 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
575.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 812 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

500,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากประปาขางโรงเรียน
หนองนางพิทนาคม 
ถึงวัดสุวรรณภูมิ 
หมูท่ี 8 บานสุวรรณภูมิ  
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 573.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 2,865    
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นางกําหนด) 

1,600,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-74- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากประปาขางโรงเรียน
หนองนางพิทยาคม หมูท่ี 8 
ถึงบานคําปากาว  หมูท่ี 10 
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 8) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 5.00  เมตร  
ยาว  450.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 2,250.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.หนองนางกําหนด) 

1,300,000 

 
- - - - ระยะทาง

ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําภายในหมูบาน 
บานสุวรรณภูม ิหมูที่ 8 
 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
ระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 
 

- - 500,000 

 
-  ระยะทางราง

ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

57 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสูพื้นที่การเกษตร  
หมูที่ 8 บานสุวรรณภูม ิ
(ลําดับที่ 4 หมูที่ 8)  

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลกูรงัเสนทาง
จากวัดสนธิวหิารธรรมไป
เสนทางท่ีนานางหวานตา  
และท่ีนานายสมฤทธิ์  
ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00เมตร  
ยาว 3,000 เมตร (ตามแบบ 
อบต.หนองนางกําหนด) 

- 
 

500,000 

 
- - - ระยะทาง

ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-75- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 9 บานโนนสดใส 
58 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบานนายโยธิน  นอยยะ 
หมูท่ี 9 บานโนนสดใส 
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 9) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร ยาว  370 
เมตร หนา  0.15 เมตร  
ไหลทางลกูรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,480.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

760,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

59 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเสนทาง
ออกไปบานสมสราง หมูท่ี 6 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนน คสล.ขนาด 
กวาง 6.00 เมตร  
ยาว  20.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  
ไหลทางลกูรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 

66,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-76- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทาง
ขางวัดปาวิเวกธรรมวนาราม 
หมูท่ี 9 บานโนนสดใส 
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 9) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 4.00 เมตร   
ยาว 168.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา 
672.00  ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กาํหนด) 

350,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

61 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
ในบริเวณพ้ืนท่ีกรมธนารักษ 
หมูท่ี 9 บานโนนสดใส  
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 9) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรัง  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

62 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
เสนทางบานนางเมือง  
วงศคํา หมูท่ี 9 บานโนน
สดใส  

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรังขนาด 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-77- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการซอมแซมบล็อก
คอนเวิรส หวยโพนนอย  
หมูท่ี 9 บานโนนสดใส 
 

เพ่ือบํารุงรักษา
เสนทาง และ
ให ประชาชน
สัญจรไปมาได
อยาง สะดวก
ปลอดภัย 

ซอมแซมบล็อกคอนเวิรส  
ขนาดกวาง 15.00 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กําหนด) 

- - 800,000 - - บล็อกคอน
เวิรสท่ีดํา
เนินการแลว
เสร็จ 
 

เสนทางไดรับ
การ บํารุงรักษา 
และประชาชน 

สามารถสัญจร
ไปมาได อยาง
ปลอดภัย 

กองชาง 

64 
* 

โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล.จากรานซอมนาย
ชํานาญ เอ่ียมเย็น ถึงราน 
สุภัตราการคา หมูท่ี 9 
(ทางออกสมสราง) 
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 9) 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
ระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 330.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

650,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. เสนทางบานนาง
ทองเหลือง พรหมเนาว  
หมูท่ี 9 บานโนนสดใส 
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 9) 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
ระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 76.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 150,000 - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองชาง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-78- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. เสนทางบานนาง
ทองเหลือง พรหมเนาว  
หมูท่ี 9 บานโนนสดใส 
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 9) 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
ระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 76.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- 150,000 - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองชาง 

67 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. เสนขางโรงเรียน
นาน้ําพาย หมูท่ี 9 
(ลําดับท่ี 6 หมูท่ี 9) 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
ระบายน้ําใน
หมูบาน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร   
ยาว 300.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด 

- - 450,000 - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-79- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 10 บานคําปากาว 
68 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
จากถนนลูกรังนานายมวย 
ยศธะแสน ถึงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเกา หมูท่ี 10  
บานคําปากาว  
นค.ถ 118-17 
(ลําดับท่ี 1 หมูท่ี 10) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง  5.00  เมตร  
ยาว  573.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังกวาง ขางละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  2,865.00  ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 

2,000,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเสนทาง
นานางบุญปราง พรมมา ถึง
บานนายสกุลชัย แผวชมภู 
หมูท่ี 10 บานคําปากาว 
นค.ถ 118-19 
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 10) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 945 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลกูรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 4,700  
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กาํหนด) 

2,600,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยไร บริเวณท่ีนาพอตายศ  
สิงหา หมูท่ี 10 บานคําปา
กาว (ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 10) 

เพ่ือกักเก็บน้ํา
ใชในการ
อุปโภคบริโภค 

กอสรางฝายน้ําลน  ขนาด
กวาง 14.00 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร (ตามแบบ
อบต.หนองนางกําหนด) 

800,000 - - - - จํานวนฝาย
น้ําลนท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมีน้ํา
เพ่ือใชในการ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



-80- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการกอสรางบล็อกคอน
เวิรสขามถนนเสนคํา  
หมูท่ี 10 บานคําปากาว  
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 10) 

เพ่ือบํารุงรักษา
เสนทาง และให 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง 
สะดวกปลอดภัย 

กอสรางบล็อกคอนเวิรส  
ขนาดกวาง  12.00  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวงชนบท) 

- 600,000 - - - บล็อกคอน
เวิรสท่ีดําเนิน
การแลวเสร็จ 
 

เสนทางไดรับ
การ บํารุงรักษา 
และประชาชน 

สามารถสัญจร
ไปมาได อยาง
ปลอดภัย 

กองชาง 

72 โครงการกอสรางบล็อกคอน
เวิรสขามถนนทางบานคําปา
กาว หมูท่ี 10 
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 10) 

เพ่ือบํารุงรักษา
เสนทาง และให 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง 
สะดวกปลอดภัย 

กอสรางบล็อกคอนเวิรส  
ขนาดกวาง  12.00  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวงชนบท) 

- 600,000 - - -- บล็อกคอน
เวิรสท่ีดําเนิน
การแลวเสร็จ 
 

เสนทางไดรับ
การ บํารุงรักษา 
และประชาชน 

สามารถสัญจร
ไปมาได อยาง
ปลอดภัย 

กองชาง 

73 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูท่ี 10  
บานคําปากาว 
(ลําดับท่ี 10 หมูท่ี 10)  
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนน คสล. 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-81- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการวางทอระบายน้ํา 
หมูท่ี 10 บานคําปากาว 
-สี่แยกหนาวัดคําปากาว 
-สามแยกหนาบานนางเรไร  
ถอยกะโท 
-สามแยกหนาบานนาย
ประคอง บุษบา 
(ลําดับท่ี 11 หมูท่ี 10) 

เพ่ือบํารุงรักษา
เสนทาง และให 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง 
สะดวกปลอดภัย 

วางทอระบายน้ํา 
-สี่แยกหนาวัดคําปากาว 
-สามแยกหนาบานนางเรไร  
ถอยกะโท 
-สามแยกหนาบานนาย
ประคอง บุษบา   
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- 200,000 - - - จํานวนการ
วางทอ
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

เสนทางไดรับ
การ บํารุงรักษา 
และประชาชน 

สามารถสัญจร
ไปมาได อยาง
ปลอดภัย 

กองชาง 

75 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณ
ถนนคลองสงน้ํา หมูท่ี 10 
บานคําปากาว  
(ลําดับท่ี 13 หมูท่ี 10) 
 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรัง 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

76 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร จากถนน
หนาบานนายสมพร ถึงท่ีนา
นายยง พับภา หมูท่ี 10 
บานคําปากาว 
(ลําดับท่ี 14 หมูท่ี 10) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรัง 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



-82- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณ
ถนนเสนคํา หมูท่ี 10  
บานคําปากาว 
(ลําดับท่ี 15 หมูท่ี 10) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรัง 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กําหนด) 

- 200,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

78 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
สูพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณ
ถนนเสนขางบานผูใหญบาน
ถึงนานายวิชัย  อรรคราช 
หมูท่ี 10 บานคําปากาว  
(ลําดับท่ี 15 หมูท่ี 10) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

ซอมแซมถนนลูกรัง 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กําหนด) 

- 200,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

79 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําภายในหมูบาน หมูท่ี 10  
บานคําปากาว   
(ลําดับท่ี 20 หมูท่ี 10)  

เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ํา
ในหมูบาน 

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กําหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ําท่ี
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-83- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80 โครงการกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหวยคําจาก
บานคําปากาวโซนนอกถึง
โซนใน หมูท่ี 10 บานคําปา
กาว 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 945 เมตรหนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 
4,700ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด) 

 - 2,600,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

81 โครงการกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสามแยก
นายสํารวยถึงบานนางภิรมย 
สมอออน หมูท่ี 10  
(ลําดับท่ี 2 หมูท่ี 10) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 44.00เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 132  
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กําหนด) 

70,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-84- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบานนางกิ่ง
เพชรถึงบานผูใหญพลเกา 
หมูท่ี 10  
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 10) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ 
อบต.หนองนาง กําหนด) 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

83 โครงการกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบานคําปา
กาวถึงวัดปาสุวรรณภูมิ 
(ลําดับท่ี 4 หมูท่ี 10) 

เพ่ือให
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกขึ้น 

กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 573.00เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

- 2,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 

ประชาชนใช
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 28/44/10/-/1 โครงการ   19,611,000 21,651,000 4,850,000 - 800,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-85- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 1  บานนาน้ําพาย 
1 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล พรอมระบบสูบ
น้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย เพ่ือการ 
เกษตร หมูท่ี 1  
บานนาน้ําพาย 
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 1) 

เพ่ือใหเกษตรกร
และประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

ดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล 
จํานวน 2 จุด  
บริเวณพ้ืนท่ีการเกษตร 
-ท่ีนายสนั่น  นอยยะ  
-ท่ีนางพิมลสิริ พรหมมา   
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

- - 2,000,000 - - จํานวนจุดบอ
บาดาล 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-กรม

ทรัพยากร
น้ําบาดาล 

2 โครงการติดต้ังระบบสูบ
น้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย สําหรับ 
การเกษตร หมูท่ี 1  
บานนาน้ําพาย 
(ลําดับท่ี 7 หมูท่ี 1) 

เพ่ือใหเกษตรกร
และประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

ดําเนินการติดตั้งระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย  
บริเวณพ้ืนท่ีการเกษตร 
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

- - 2,000,000 - - จํานวนระบบ
สูบน้ําท่ี
ดําเนินการ
ติดตั้งแลว
เสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-กรม

ทรัพยากร
น้ําบาดาล 

3 โครงการขุดลอกหวยโพน 
ตอนลาง หมูท่ี 1  
บานนาน้ําพาย  
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 1) 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกหวย 
ขนาดกวาง  12.00 เมตร  
ยาว  350.00  เมตร   
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
หวยท่ี
ดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-86- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 2 บานนาดง 
4 โครงการขุดลอกฝาย

หลวงน้ําลอดโพด  
หมูท่ี 2 บานนาดง 
(ลําดับท่ี 10 หมูท่ี 2) 
 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกฝาย  
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

- - 500,000 - - จํานวนฝายท่ี
ดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

5 โครงการกําจัดวชัพืช 
หวยแสงตอนบน หมูท่ี 2 
-หมูท่ี 1 บานนาน้ําพาย  
ตําบลหนองนาง  

เพ่ือกักเก็บน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภค  

กําจัดวัชพืช 
ขนาดหวยกวาง 10.00
เมตร ยาว 1,476 เมตร   
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

150,000 - - - - ระยะทาง
หวยท่ี
ดําเนินการ
กําจัดแลว
เสร็จ 

มีแหลงกักกเก็บ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกหวย 
วังทม วังไผ วังคอม  
หมูท่ี 2 บานนาดง 
 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกหวยขนาดกวาง 
12.00 เมตร  
ยาว  1,500 เมตร   
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

800,000 - - - - ระยะทาง
หวยท่ี
ดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

7 โครงการกําจัดวชัพืช 
หวยวังทม หมูท่ี 2  
บานนาดง   
 

เพ่ือกักเก็บน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภค  

กําจัดวัชพืชขนาดลําหวย  
ยาว 500  เมตร   
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทาง
หวยท่ี
ดําเนินการ
กําจัดแลว
เสร็จ 

มีแหลงกักกเก็บ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



-87- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 4 บานนาดุ 
8 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลติดตั้งระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย  
เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 4 
(ลําดับท่ี 25 หมูท่ี 4) 

เพ่ือใหเกษตรกร
และประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

ดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาลติดตั้งระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย 
บริเวณปาชาใหญ/ปาชา
เล็ก หมูท่ี 4 

- - - 2,000,000 - จํานวนจุดบอ
บาดาล 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-กรม

ทรัพยากร
น้ําบาดาล 

หมูที่ 6  บานสมสราง 
9 โครงการติดต้ังระบบสูบ

น้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย สําหรับ 
การเกษตร หมูท่ี 6  
บานสมสราง 

เพ่ือใหเกษตรกร
และประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

ดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล จํานวน 1  จุด  
บริเวณพ้ืนท่ีการเกษตร 
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กําหนด) 

- - - 2,000,000 - จํานวนจุดบอ
บาดาล 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

10 โครงการขุดลอกสระ
หลวง หมูท่ี 6  
บานสมสราง 
 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกสระหลวง  
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กําหนด) 

1,000,000 - - - - จํานวนสระ 
ท่ีดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-88- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกหวย
สาธารณะ หมูท่ี 6  
บานสมสราง 
 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกลําหวย 
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

 500,000 - - - จํานวนหวย 
ท่ีดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

หมูที่ 8 บานสุวรรณภูมิ 
12 โครงการกําจัดวชัพืชหวย

บังพวน จากสะพานบาน
หนองนางถึงท่ีนานาย
โฮม พรมศรี บานนาน้ํา
พาย ตําบลหนองนาง   
(ลําดับท่ี 6 หมูท่ี 8) 

เพ่ือกักเก็บน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภค  

กําจัดวัชพืช 
ขนาดหวยกวาง  10 เมตร  
ยาว 1,476 เมตร   
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
หวยท่ี
ดําเนินการ
กําจัดแลว
เสร็จ 

มีแหลงกักกเก็บ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

13 โครงการขุดลอกหวย 
วังเปดกา หมูท่ี 8  
บานสุวรรณภูมิ 
(ลําดับท่ี 9 หมูท่ี 8) 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกลําหวย 
(ตามแบบ ท่ี อบต.กําหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
หวยท่ี 
ดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-89- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 9  บานโนนสดใส 
14 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลติดตั้งระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย 
เพ่ือการเกษตร บริเวณท่ี 
สาธารณะวัดปาวิเวก
ธรรมวนาราม หมูท่ี 9 
บานโนนสดใส 
 

เพ่ือใหเกษตรกร
และประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

ดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล  
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กําหนด) 

2,000,000 - - - - จํานวนจุดบอ
บาดาล 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-กรม

ทรัพยากร
น้ําบาดาล 

15 โครงการเจาะบอบาดาล
พรอมติดต้ังระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย 
เพ่ือการเกษตร บริเวณท่ี
หวยนาโคก หมูท่ี 9  
บานโนนสดใส 
 

เพ่ือใหเกษตรกร
และประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

ดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาล (ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด) 

- - 2,000,000 - - จํานวนจุดบอ
บาดาล 
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-กรม

ทรัพยากร
น้ําบาดาล 

16 โครงการขุดลอกหวย
ดอนกลอย หมูท่ี 9  
บานโนนสดใส 
 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกลําหวย 
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กําหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
หวยท่ี 
ดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



-90- 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 10  บานคําปากาว 
17 โครงการขุดลอกหวยคํา  

หมูท่ี 10 บานคําปากาว 
(ลําดับท่ี 17 หมูท่ี 10) 
 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคตลอดป 
 

ขุดลอกลําหวย 
ขนาดกวาง 15.00  
เมตร (ตามแบบ  
ท่ี อบต.กําหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
หวยท่ี 
ดําเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหลงน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

รวม 7/3/5/2/-  โครงการ   5,450,000 2,000,000 7,000,000 4,000,000 -    

  

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปกปองและ
เทิดทูนสถาบันสําคัญ
พระมหากษัตริย 

เพ่ือเทิดทูนปอง
ปองสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
โครงการปกปองและ
เทิดทูนสถาบันสําคัญ
พระมหากษัตริย เชน  
คาจัดสถานท่ี คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ 
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
ฯลฯ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
จงรักษภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย   

สํานักปลัด 

2 โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของ 

พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอ แหงชาติ 

เพ่ือให 
ประชาชนมีสวน
รวมในการถวาย 

ความจงรักภักดี 

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดีนอมรําลึกถึง 
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการ  

ประชาชนมี
จิตสํานึกใน การ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  
(28 กรกฎาคม) 

เพ่ือให 
ประชาชนมีสวน 

รวมในการถวาย 

ความจงรักภักดี 

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ 

เกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม 
โครงการ  

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 

4 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
และวันแมแหงชาติ  
(12 สิงหาคม) 

เพ่ือเฉลิมพระ 

เกียรติสมเด็จ
พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง  

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ 

เกียรติสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม 
โครงการ  

ประชาชนมี
จิตสํานึกใน การ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 

5 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี  
(3 มิถุนายน) 

เพ่ือให 
ประชาชนมีสวน 

รวมในการถวาย 

ความจงรักภักดี 

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ 

เกียรติสมเด็จพระบรม
ราชินี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม 
โครงการ  

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการวันปยมหาราช เพ่ือให ประชาชน
มีสวน รวมในการ
ถวาย ความ
จงรักภักดี 

หนวยงานราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชน
ท่ัวไป จัดกิจกรรมถวาย
ความจงรักภักด ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการ  

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 

7 โครงการวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
(13 ตุลาคม)  

เพ่ือให ประชาชน
มีสวน รวมในการ
ถวาย ความ
จงรักภักดี 

หนวยงานราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชน
ท่ัวไป 
จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการ  

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 

8 โครงการองคการบริหารสวน
ตําบลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 

เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการ
บริการประชาชน 
ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
รับทราบปญหา
ความตองการของ
ประชาชน 

ออกพื้นท่ีเพื่อใหบริการ

ประชาชน  

-รับแจงเรื่องราวรองทุกข

ดานโครงสรางพื้นฐานและ

ดานสาธารณปูการตาง ๆ 

และตอบปญหาของ

ประชาชน   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
หมูบานเขา
รวม
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
ประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 
ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ  

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



-94- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 คาใชจายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

เพื่อใหมีผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การเลือกต้ัง
ทองถิ่นตาม
กฎหมาย
กําหนด  

องคการบริหาร
สวนตําบลมี
สมาชิกสภา 
และผูบริหาร
ทองถิ่นครบตาม
กฎหมายกําหนด 

สํานักปลัด 

รวม 9/9/9/9/9 โครงการ   1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-95- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปองกนัและลด
อุบัติเหตทุางถนนชวง
เทศกาลปใหม/
สงกรานต 

เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุและลด
อุบัติทางถนน
ในชวงเทศกาล 

ตั้งจุดบริการประชาชนใน
เทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต โดยการจัดทํา
ปายรณรงค ประชาสัมพันธ
ปองกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อุบัติเหตทุาง
ถนนลดลง 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนองคการ
บริหารสวนตําบลหนอง
นาง (หลักสูตรจัดต้ัง) 

เพื่อใหพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครฯ ใหมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติหนาท่ี
บริการประชาชน 

จัดฝกอบรมใหกับ
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ตําบล
หนองนาง หลักสูตรจัดตั้ง  

300,000 - - - - จํานวน  
อปพร.ท่ีเขา
รับการ
ฝกอบรม 

อาสาสมัครมี
ความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ี
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝกทบทวนชุด
ปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบตัิประจํา
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง 

เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพและ
ความเขมแข็งให
บุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมทบทวนจติอาสาภัย
พิบัติขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง  หลักสูตร
ทบทวน จาํนวน 50 คน  
เพื่อจายเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาท่ีพัก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุฝกปฏิบัติ คาใชจาย
อื่นๆ  ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนจิต
อาสาภัย
พิบัติของ 
เขารับการ
อบรม 

ผูเขารับการ
อบรมสามารถ
ใหการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
เม่ือเกิดสาธารณ
ภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 



-96- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรมให
ความรูดานกฎจราจร 

เพื่อให
ประชาชน
เล็งเห็น
ความสําคัญ
ของการรักษา
กฎจราจร 

จัดฝกอบรมและรณรงค  
ใหกับประชาชนในพื้นที่            
ตําบลหนองนาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนผู
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 
และรักษากฎ
จราจร 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝกอบรมให
ความรูการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย  

เพ่ือใหประชาชน
มีความรูการ
ปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

จัดอบรมใหความรูการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองนาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมี
ความรูการ
ปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

สํานักปลัด 

6 โครงการฝกอบรมให
ความรูการดับเพลิงใน
สถานศึกษา 

เพ่ือใหนักเรียน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
มีความรูการ
ดับเพลิง 

จัดอบรมใหความรูการ
ดับเพลิงในสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองนาง 
จํานวน 6 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
นักเรียนท่ีเขา
รับการอบรม 

นักเรียนมี
ความรูการ
ดับเพลิง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-97- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอบรมใหความรู
หนึ่งตําบล หนึ่งหนวย 
กูชีพ  

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรและ
สรางทีมกูชีพ
กูภัย 

จัดอบรมใหความรูหนึ่ง
ตําบล หนึ่งหนวยกูชีพ
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองนาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมี
ความรูการปองกัน
และกูชีพกูภัย 

สํานักปลัด 

8 โครงการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือใหการ
บริการประชาชน
เม่ือบาดเจ็บหรือ
ปวยฉุกเฉิน 

จัดต้ังหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินใน
ตําบลหนองนาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูใชบริการ 

ประชาชนไดรับ
บริการไดอยาง
รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

9 โครงการปองกนัและ
บรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจาก 
สาธารณภัย 

เพื่อปองกันและ
บรรเทาปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชนที่
เกิดจากสา
ธารณภัย 

บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานการณฉุกเฉิน
ตางๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ี
ไดรับความ
เดือดรอนมี
ความพึง
พอใจเพ่ิมข้ึน        
รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
จากสาธารณภัย
ตางๆ และไดรับ
ความชวยเหลือ
อยางรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-98- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 คาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที ่

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรบั
ความเดือดรอน
ตามอํานาจ
หนาที่ของ อบต. 

ชวยเหลือประชาชนที่
ไดรับความเดอืดรอนใน
ดานตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ของ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนท่ี
ไดรับความ
เดือดรอนมี
ความพึง
พอใจ
เพ่ิมข้ึน             
รอยละ 80 

ประชาชน
ไดรับความ
ชวยเหลืออยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

รวม 10/9/9/9/9/ โครงการ   1,320,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเสริมสราง
ประสบการณตรง
ใหกับผูเรียนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการ
เรียนในหองเรียน 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ีเด็กศูนย
พัฒนาเด็กในสังกัด อบต.
หนองนาง 
ท้ัง ๒ แหง  
-ศพด.บานนาน้ําพาย  
-ศพด.บานสุวรรณภูมิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

ผูเรียนไดรับ
การพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู   

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนนุ 
คาใชจายในการ 
บริหารสถานศึกษา  
(คาหนังสือเรียน,  
คาอุปกรณการเรียน,  
คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)  

เพ่ือใหสถานศึกษามี
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู และ
พัฒนาหลักสูตร
สงเสริมงานวิชาการ
และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.หนองนาง 
- คาพัฒนาการจัด
การศึกษา ของ ศพด. 
(คาหนังสือเรียน,  
คาอุปกรณการเรียน,  
คาเครื่องแบบนักเรียน,  
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ จํานวนเด็กท่ี
ไดรับการ
จัดสรร 

เด็กมี
พัฒนาการท่ีดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-100- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(ภายใน-ภายนอก) 

เพ่ือประเมินการจัด
การศึกษาของศนูย
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.หนองนาง  
จํานวน ๒ แหง 
-ศพด.บานนาน้ําพาย  
-ศพด.บานสุวรรณภูมิ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บุคลากรท่ี
จัดการเรียน
การสอน 

บุคลากรไดพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ 
การปองกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยแก
นักเรียน 

เพ่ืออบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
และระงับเหตุ
อัคคีภัย 

 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ 
การปองกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัด อบต.หนองนาง 
จํานวน 2 แหง 
-ศพด.บานนาน้ําพาย  
-ศพด.บานสุวรรณภูมิ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  จํานวน
ผูเขารวม
อบรม ฯ                        

เด็กนักเรียน/
ผูปกครองมีความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
และระงับเหตุอัคคีภัย  

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

เพ่ือจัดทําหลักสูตร 
สถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ บุคลากรท่ี
จัดการเรียน
การสอน 

หลักสูตรสถานศึกษา 
ไดรับการพัฒนาอยาง
มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการจัด
นิทรรศการ 
แสดงผลงานนักเรียน
และครูประจําป
การศึกษา 

เพ่ือแสดงผลงาน
ของเด็กและ
ผูปกครองและเด็กมี
กิจกรรมรวมกัน  

จัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานครูและเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ๒ แหง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพึง
พอใจรอยละ 
๘๐ ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ 
ท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝกอบรม
ซอมแผนและปองกัน
ภัยตางๆ ของ
สถานศึกษา 

ครูและเด็กมีความรู
ในการปองกันภัย
ตางๆ 
ในสถานศึกษา 

ฝกอบรมซอมแผนและ
ปองกันภัย ใหกับครู, 
เด็กนักเรียนใน ศพด. สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง  
จํานวน 2 แหง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑0,000 จํานวนครู 
นักเรียนท่ีได
ฝกอบรม 

ครูและเด็กมีความรู
ในการปองกันภัย 
ตางๆในสถานศึกษา 
 

กองการศึกษา 

8 โครงการฟนสวย 
ย้ิมใส 

เพ่ือใหผูเรียนมี
สุขภาพชองปาก 
ท่ีแข็งแรง 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟน
เด็กนักเรียนใน ศพด. สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง   
จํานวน 2 แหง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑0,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
ตรวจสุขภาพ
ฟน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพชองปากท่ี
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

9 โครงการสงเสริม
ระเบียบวินัยเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือใหผูเรียนไดมี
ระเบียบวินัย 

จัดกิจกรรมสงเสริมระเบียบ
วินัย ใหกับเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต.หนองนาง 
จํานวน 2 แหง 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี 
เขารวม
กิจกรรม 

ผูเรียนมีระเบียบ
วินัยมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการหนูนอย
สุขภาพดี   
(กายบริหาร) 

เพ่ือใหผูเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดกิจกรรมการบริหารใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.หนอนาง 
จํานวน 2 แหง 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 

กองการศึกษา 

11 โครงการวัคซีน 
เด็กจมน้ํา 

 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ปฐมวัยมีทักษะใน
การวายน้ําและ
ปองกันการจมน้ํา 

จัดกิจกรรมการปองกันการ
จมน้ํา ใหกับเด็กนักเรียนใน
ศพด.สังกัด อบต.หนองนาง  
จํานวน 2 แหง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กมีทักษะในการ
ปองกันการจมน้ํา 

กองการศึกษา 

12 โครงการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคติดตอใน
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหผูปกครอง 
นักเรียน มีความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอในเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กนักเรียนใน 
ศพด. ๒ แหง 
สังกัด อบต.หนองนาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูปกครอง ,นักเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โรคติดตอ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-103- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน 
แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.
หนองนาง 

-เพ่ือใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณการเรียน
การสอนท่ี
เพียงพอ 

จัดซ้ือสื่อการเรียนการ
สอนใหกับนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.หนองนาง 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จํานวนสื่อการ
เรียนการสอนท่ี
ดําเนินการ
จัดซ้ือ 

เด็กนักเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอน
ตอความตองการ 

กองการศึกษา 

14 โครงการวันสําคญั
และงานประเพณี
ตางๆ   
 

เพ่ือใหเด็กไดรวม
กิจกรรมวันสําคัญ
ตางๆ 
กับชุมชน 

จัดกิจกรรม 
-วันแมแหงชาติ, 
วันออกพรรษา, 
วันลอยกระทง, 
วันพอแหงชาติ, 
วันเด็กแหงชาติ, 
วันสงกรานต , 
วันไหวครู ฯลฯ 
-เด็กนักเรียนใน 
ศพด. ๒ แหง 
สังกัด อบต.หนองนาง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ผูเขารวม
โครงการ 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดมีความรูและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นท่ี
ดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-104- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนตําบล
หนองนาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก
เยาวชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กและเยาวชน 
มีการรวมกลุมทํา
กิจกรรมท่ี
สรางสรรค 

สํานักปลัด 

16 โครงการสนับสนนุ 
คาใชจายในการ 
บริหารสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการ 
สอน/รายหัว) 

เพ่ือจายเปนคา 

จัดการเรียนการ 

สอน/รายหัว ของ
นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็ก เล็ก 

เปนคาใชจายโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการ
สอน)   

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน
นักเรียนใน 

ศพด. ไดรับ
การจัดสรร 

งบประมาณ 

นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการจัดสรร 

งบประมาณอยาง
ครบถวน  

กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนนุ 
คาใชจายในการ 
บริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือจายเปนคา 

อาหารกลางวัน 

ของนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หนองนาง  
จํานวน ๒ แหง 
-ศพด.บานนาน้ําพาย  
-ศพด.บานสุวรรณภูมิ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
นักเรียนใน 

ศพด. ไดรับ
การจัดสรร 

งบประมาณ 

นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการจัดสรร 

งบประมาณอยาง
ครบถวน  

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-105- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 อาหารเสริม (นม) เพ่ือจายเปนคา 

อาหารเสริม (นม)
ของนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็สังกัด 
อบต.หนองนาง  
จํานวน ๒ แหง 
-ศพด.บานนานํ้าพาย  
-ศพด.บานสุวรรณภูม ิ

-นักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.
หนองนาง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
นักเรียน 
ศพด. และ
นักเรียนของ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ไดรับ
อาหารเสริม 

(นม) 

นักเรียน ศพด. 
และนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ไดรับ
อาหารกลางวันท่ี
มีโภชนาการ
ครบถวน  
 

กองการศึกษา 

19 โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ  

- เพื่อใหเด็กและ
เยาวชน รูบทบาท
หนาท่ีความ
รับผิดชอบของ
ตนเองมีกจิกรรม
รวมกัน มีคิด
สรางสรรค และกลา
แสดงออก 

กลุมเปาหมาย เด็ก และ
เยาวชนในตําบลหนอง
นาง   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง/ป 

-เด็กและเยาวชน 
รูบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ
ของตนเองมี
ความคดิ
สรางสรรค และ
กลาแสดงออก 

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการแขงขันกีฬา
ระดับเครือขาย
สถานศึกษาท่ี 7  
(ทาบอ 2) 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนออกกําลัง
กาย 

อุดหนุนโครงการแขงขัน
กีฬาระดับเครือขาย
สถานศึกษาท่ี 7  
(ทาบอ 2)  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
หางไกลยาเสพติด 

-กองการศึกษา 
-โรงเรียน
เครือขาย
สถานศึกษาท่ี 7 
(ทาบอ 2) 

แบบ ผ.02 



-106- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศดานกีฬา 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนออกกําลัง
กาย 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
ความเปนเลิศดานกีฬา 
ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองนาง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
หางไกลยาเสพติด 

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

22 โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

เพ่ือปลูกฝงให
สรางจิตสํานึกให
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนใหกับโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองนาง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนเยาวชนมี

จิตสํานึกคุณธรรม 

จริยธรรมมากขึ้น 

 

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

23 โครงการเขาคาย
วิชาการ 

เพ่ือเสริมสราง
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวิชาการ
ของนักเรียน 

อุดหนุนโครงการเขาคาย
วิชาการใหกับ โรงเรียนใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองนาง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนไดมี
ประสบการณ
เรียนรู ทักษะ
เพ่ิมขึ้น 

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

24 โครงการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

เพ่ือเสริมสราง
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองนาง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนไดมี
ประสบการณ
เรียนรู ทักษะ
เพ่ิมขึ้น 

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-107- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการอบรมคุณธรรมนํา
ความรูสูโรงเรียนวิถีพุทธ 

เพ่ือให
นักเรียน
ตระหนักใน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมทาง
พุทธศาสนา 

อุดหนุนโรงเรียนราษฎร
สามัคคี โครงการอบรม
คุณธรรมนําความรูสู
โรงเรียนวิถีพุทธ  
-นักเรียนชั้น ป 1-6  

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวน
เด็ก
นักเรียนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนตระหนัก
ในดานคุณธรรม
จริยธรรมทาง
พุทธศาสนา 

-กองการศึกษา 
-ร.ร.ราษฎร
สามัคคี 

รวม 25/25/25/25/25 โครงการ   2,236,000 2,236,000 2,236,000 2,236,000 2,236,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-108- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.4 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพทอเสื่อและกลุม
อาชีพจักสาน    
 

เพ่ือใหประชาชน
มีอาชีพและสราง
รายไดใหกับ
ตนเองและ
ครอบครัว 

จัดฝกอบรมสนับสนุนดาน
อาชีพการทอเสื่อและกลุม
อาชีพจักสาน  ใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองนาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมอาชีพ 
ท่ีเขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพเลี้ยงโค กระบือ  
 

เพ่ือใหประชาชน
มีอาชีพและสราง
รายไดใหกับ
ตนเองและ
ครอบครัว 

สงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงโค 
กระบือ ในพ้ืนท่ีตําบลหนอง
นาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมอาชีพ 
ท่ีเขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพใหกับประชาชน  
 

เพ่ือใหประชาชน
มีอาชีพและสราง
รายไดใหกับ
ตนเองและ
ครอบครัว 

จัดฝกอบรมสนับสนุนดาน
อาชีพ ใหกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองนาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-109- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.4 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสงเสริมการ
เลี้ยงไกพันธุพ้ืนบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี
อาชีพและสรางรายได
ใหกับตนเองและ
ครอบครัว 

สงเสริมการเลี้ยงไกพันธุ
พ้ืนเมือง ใหกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองนาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมอาชีพ 
ท่ีเขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  

เพ่ือใหความรูสงเสริม
การประชุมประชาคม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนา ทองถิ่น  

จัดประชุมประชาคมตําบล
หนองนาง หมูท่ี 1-10 
-สัดสวนประชาคมระดับ
ตําบล จํานวน 80 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดมีสวน
รวมในการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. 
และแผนชุมชน 

สํานักปลัด 

6 โครงการอบรมสงเสริม
ใหความรูดานกฎหมาย 
สิทธิและหนาท่ีของ
ประชาชนท่ีควรรู  

เพ่ือเปนการเผยแพร
ความรูทางกฎหมายที่ใกล
ตัวกับประชาชน และใช
เปนประจําใน
ชีวิตประจําวัน 

จัดอบรมสงเสริมใหความรู
ดานกฎหมาย สิทธิและหนา
ของประชาชนท่ีควรรู ใหกับ
ประชาชนตําบลหนองนาง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องตน
เกี่ยวกับการใชใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 

 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-110- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให
ความรูตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540  

เพ่ือใหพนักงานสวน
ตําบล ประชาชน
ท่ัวไปมีความรูความ
เขาใจใน
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  

จัดอบรมใหความรูตาม 
พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ ใหกับประชาชน
ตําบลหนองนาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูตาม พรบ.
ขอมูลขาวสาร
ของราชการ 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมสงเสริม
ใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นแบบบูรณาการ 

เพ่ือใหประชาชน และ
คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวของมีความรูใน
เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

จัดอบรมใหความรูใหแก
ประชาชนและ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 
ตําบลหนองนาง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
การจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรม
รณรงคปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดตําบล
หนองนาง 

เพ่ือใหประชาชน
เขาใจและตระหนักถึง
ภัยจากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงคอบรม
ตอตานยาเสพติด เชน ปาย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร
วางเครื่องด่ืม คาวิทยากร  
แผนพับ เดินรณรงค ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง/ป 

ประชาชนเขาใจ
และตระหนักถึง
ภัยจากยาเสพติด 
เกิดการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-111- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการเยาวชนสัมพันธ
ตานยาเสพติด 

เพ่ือใหเยาวชนเขาใจ
และตระหนักถึงภัย
จากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ
ตานยาเสพติด เชน ปาย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร
วางเครื่องด่ืม คาวิทยากร  
แผนพับ เดินรณรงค ฯลฯ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง/ป 

เยาวชนเขาใจและ
ตระหนักถึงภัยจาก
ยาเสพติด เกิดการ
เฝาระวังปญหายา
เสพติด 

สํานักปลัด 

11 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ
ใหแกผูติดยาเสพติด 
ท่ีผานการบําบัด 

เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมผูติด  
ผูเสพยาเสพติดท่ีผาน
การบําบัด 

จัดกิจกรรมฝกอาชีพใหแกผู
ติดยาเสพติด เชน ปาย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร
วางเครื่องด่ืม คาวิทยากร  
แผนพับ เดินรณรงค ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง/ป 

ผูเสพยาเสพติดท่ี
ผานการบําบัดมี
ความรู ทักษะ
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได 

สํานักปลัด 

12 โครงการอบรมใหความรู
พัฒนาคุณภาพชวีิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับหลัก
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
พัฒนาคุณภาพชวีิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชน ปายประชาสัมพันธ 
คาอาหารวางเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  แผนพับ เดิน
รณรงค ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับหลัก
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-112- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการสราง
ความปรองดองและ
สมานฉันทของคนใน
ชาติ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรักสามัคคี
สมานฉันทน 

จัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุมชี้แจง
สรางความปรองดองสมานฉันท
ใหกับประชาชนตําบลหนองนาง
เชน ปายประชาสัมพันธ 
คาอาหารวางเครื่องดื่ม  
คาวิทยากร  แผนพับ เดินรณรงค 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู
รักสามัคคี มีความ
ปรองดองในหมู
คณะ 

สํานักปลัด 

14 โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
บทบาทสตรี 

เพ่ือเสริมสรางให
สตรีมีความ
เขมแข็งและ
บทบาทของสตรี 

จัดกจิกรรมฝกอบรม เสรมิสราง
ความเขมแข็งของบทบาทสตรีตาํบล
หนองนางเชน ปายประชาสัมพันธ 
คาอาหารวางเครือ่งดื่ม คาวิทยากร  
แผนพับ เดินรณรงค ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

กลุมสตรีบทบาท
การรวมกลุมท่ี
เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

15 โครงการยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมให
ความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับ
การยุติความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมฝกอบรมการยุติความ
รุนแรงในครอบครัวตําบลหนอง
นางเชน ปายประชาสัมพันธ 
คาอาหารวางเครื่องดื่ม คา
วิทยากร แผนพับ เดินรณรงค 
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารับการ
อบรม 

ความรุนแรงใน
ครอบครัวลดลง 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



-113- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการ 
มีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรการตั้งครรภใน
วัยรุน 

เพ่ือสงเสริมใหความรู
ในการปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

จัดกิจกรรมฝกอบรม ปองกัน
และแกไขปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรการ
ตั้งครรภในวัยรุนตําบลหนอง
นางเชน ปายประชาสัมพันธ 
คาอาหารวางเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  แผนพับ เดินรณรงค 
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีความรู
ในการปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

สํานักปลัด 

17 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ คนพิการ 
ผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพท่ีดีขี้น 

จัดกจิกรรมฝกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตตําบลหนองนางเชน 
ปายประชาสมัพันธ คาอาหาร
วางเครือ่งดื่ม คาวทิยากร  แผน
พับ เดินรณรงค ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารับการ
อบรม 

ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

18 โครงการสงเสริมชมรม
ผูสูงอายุตําบลหนอง
นาง 

เพื่อใหผูส ูงอายุได
รวมกลุมทํากจิกรรม 

จัดกิจกรรมอบรมสงเสริม
ชมรมผูสูงอายุในตําบลหนอง
นาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมีการ
รวมกลุมทํา
กิจกรรม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-114- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการสงเสริมชมรม 
ผูพิการตําบลหนองนาง 

เพื่อใหผูพิการ 
ไดรวมกลุมทํา
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมอบรมสงเสริม
ชมรมผูพิการในตําบลหนอง
นาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู
พิการท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูพิการมีการ
รวมกลุมทํา
กิจกรรม 

สํานักปลัด 

20 โครงการจัดกิจกรรมกตัญู
ผูสูงอายุ 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุ 

จัดกิจกรรมวันกตัญู 
ผูสูงอายุในตําบลหนองนาง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมี
ความสัมพันธ
กับบุตรหลาน
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

21 โครงการประกวดหมูบานนา
อยู ชุมชนนามอง ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเปนการแกไข
ปญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดย
ใชแนวทางการ
ดําเนินงานหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมประกวดหมูบาน
นาอยู ชุมชนนามอง ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมูท่ี 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
หมูบานท่ีเขา
รวมโครงการ 

หมูบานมีการ
รวมกลุมจัด
กิจกรรมใน
หมูบาน 

สํานักปลัด 

รวม 21/21/21/21/21 โครงการ   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000    
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-115- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกายให
หางไกลยาเสพติด 

จัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดในตําบลหนองนาง  
เชน คารางวัล คา
กรรมการตัดสิน คาอาหาร 
คาปายโครงการ 
ประชาสัมพันธ คาชุดกีฬา 
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการ  

เยาวชนไดออก
กําลังกาย
หางไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณกีฬา 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬาให
เพียงพอกับความ
ตองการของชุมชน  

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬา
เพ่ือฝกซอมใหกับชุมชน
ตําบลหนองนาง จํานวน  
10 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนวัสดุ
กีฬาท่ีจัดซ้ือ 

ประชาชนมี
อุปกรณสําหรับ
เลนกีฬา 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดตั้งชมรม
กีฬาประจําตําบล 

เพื่อใหมีชมรมกีฬา
ประจําตาํบล  

จัดต้ังชมรมกีฬาตําบล 
หนองนาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ชมรมกีฬา 
ท่ีจัดตั้ง 

มีชมรมกีฬา
ประจําตําบล 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดสงนกักีฬา
ในพ้ืนท่ีเขารวมการ
แขงขันกีฬา 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกายให
หางไกลยาเสพติด 

จัดสงนักกีฬาในพ้ืนท่ีเขา
รวมการแขงขันกีฬา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการ  

เยาวชนไดออก
กําลังกาย
หางไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 



-116- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการลานบุญ  
ลานปญญา 

เปนแหลงเรียนรูในวิถี
ชีวิตของชุมชน ใหเกิด
ปญญา คุณธรรม 
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมลานบุญ ลาน
ปญญาใหกับประชาชน 
เยาวชนในตําบลหนองนาง
เชน คาอาหารวาง 
คาอาหาร คาปายโครงการ 
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนใน
ชุมชนสามารถ
ใชศาสนสถาน
เปนศูนยกลางใน
การระดม
ความคิด 

กองการศึกษา 

6 โครงการสงเสริม สราง
คุณคาทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

เพ่ือนําเสนอขอมูล
แหลงวัฒนธรรมและ
เสนทางทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 

จัดทําขอมูลแหลงวัฒนธรรม
และเสนทางทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เครือขายทาง
วัฒนธรรมในตําบลเชน 
อปท. วัด สถานศึกษา สภา
วัฒนธรรม ผูนําชุมชน 
กํานัน  ผูใหญบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
เครือขายท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มีขอมูลแหลง
ทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของ
ตําบลไดรับการ
เผยแพรสู
ประชาชน 

กองการศึกษา 

7 โครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 

เพ่ือสรางแหลงเรียนรู 
และสังคมแหงการ
เรียนรูในชุมชนดวย
การมีสวนรวมในการ
คิด การรับผิดชอบการ
ดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมทางทองถิ่น 

จัดกิจกรรมเครือขายทาง
วัฒนธรรมในตําบลเชน 
อปท. วัด สถานศึกษา  
สภาวัฒนธรรม ผูนําชุมชน 
กํานัน ผูใหญบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
หนวยงานท่ี
เขารวม 

มีขอมูลดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น
อาชีพทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการลานบุญ ลาน
ธรรม สมานฉันทคน
ในชาติ ทําบุญตําบล
สรางเมืองนาอยู 

เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความรักและความ
ผูกพันกันทาง
วัฒนธรรมในทางท่ีดี
รวมกัน 

จัดกจิกรรมทําบญุตักบาตร
ตําบลหนองนาง ประชาชน
ตําบลหนองนาง หมูท่ี 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรักษา
สามัคคีรักษา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

กองการศึกษา 

9 โครงการสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักเรียน
ประชาชนในตําบล
หนองนาง 

เพ่ือสงเสริมใหความรู
ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักเรียนประชาชนใน
ตําบลหนองนาง หมูท่ี 1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูเรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดงาน
ประเพณวีัน
สงกรานต 

เพ่ือเปนการสงเสริม 
อนุรักษ สืบสาน
ประเพณีทองถิ่นใหคง
สืบไป 

จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานตตําบลหนองนาง 
เชน คาปายโครงการ 
คาอาหาร คาจัดสถานท่ี 
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดสืบ
สานประเพณี
ทองถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
       2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสาน
และอนุรักษ
ฟนฟู
ประเพณีบุญ
บั้งไฟใหสืบ
ทอดตอไป 

จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟตําบลหนองนาง เชน  
คาปายโครงการ คาอาหาร 
คาจัดสถานท่ี คาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปน ฯลฯ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดสืบ
สานประเพณี
ทองถิ่น 

กองการศึกษา 

12 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสาน
และอนุรักษ
ฟนฟู
ประเพณลีอย
กระทงใหสืบ
ทอดตอไป 

จัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง ตําบลหนองนาง 
เชน คาปายโครงการ 
คาอาหาร คาจัดสถานท่ี 
คารางวัล คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนได
เขารวมสืบสาน
ประเพณลีอย
กระทง 

กองการศึกษา 

13 โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนา  

เพ่ือทํานุบํารุง
สงเสริม
ศาสนา 
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติ 

จัดกิจกรรมสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา
ของตําบลหนองนาง วิ
สาขบูชา วันมาฆบูชาวัน
อาสาฬหบูชา  
และวันเขาพรรษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนไดรวม
กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

รวม 13/13/13/13/13 โครงการ   820,000 820,000 820,000 820,000 820,000    

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุ/
ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ 

เพ่ือใหมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
รองรับจํานวนเด็ก
ท่ีเพ่ิมขึ้น ได
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กําหนด) 

100,000 - 100,000 - - จํานวนจุดท่ี
ดําเนินการ
ปรับปรุงแลว
เสร็จ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภุมิไดรับการ
ปรับปรุงให
เหมาะสมและ
เพียงพอตอจํานวน
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรงุ/
ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
นาน้ําพาย 

เพ่ือใหมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
รองรับจํานวนเด็ก
ท่ีเพ่ิมขึ้น  
ไดมาตรฐาน และ
มีความปลอดภัย 

ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนา 
น้ําพาย (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กําหนด) 

- 100,000 - 100,000 - จํานวนจุดท่ี
ดําเนินการ
ปรับปรุงแลว
เสร็จ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพายไดรับ
การปรับปรุงให
เหมาะสมและ
เพียงพอตอจํานวน
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการตอเติม
สถานท่ีประกอบ
อาหารสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กบาน 
นาน้ําพาย 

-เพ่ือใหมีท่ี
ประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาน้ําพาย 

ตอเติมสถานท่ีประกอบ
อาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กําหนด) 

- 200,000 - - - สถานท่ี
ประกอบอาหาร
ท่ีดําเนินการ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิมีท่ี
ประกอบอาหาร 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
2.  ยุทธศาสตรดานสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชน และสงัคม 
        2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศนบริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้ําพาย 

- เพ่ือใหสถานท่ี
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ มีความ
รมรื่น ปลอดภัย 
ลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงภูมิทัศศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานน้ําพาย  
เชน ปลูกตนไม ปรับปรุง
รั้ว ฯลฯ (ตามแบบ อบต.
หนองนางกําหนด) 

- 400,000  - - - จํานวนพ้ืนท่ี 
ท่ีดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนแลวเสร็จ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มีความรมรื่น 
ปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศนบริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสุวรรณภูมิ 

- เพ่ือใหสถานท่ี
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ มีความ
รมรื่น ปลอดภัย 
ลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงภูมิทัศศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานน้ําพาย เชน 
ปลูกตนไม ปรับปรุงรั้ว 
ฯลฯ (ตามแบบ อบต.
หนองนางกําหนด) 

- 300,000  - - - จํานวนพ้ืนท่ี 
ท่ีดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนแลวเสร็จ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มีความรมรื่น 
ปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 1/4/1/1/- โครงการ   100,000 1,000,000 100,000 100,000 -    

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่๔  พฒันาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ ๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  3.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหา
สถานการณฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาฝุน
ละอองขนาด
เล็ก 

จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ รณรงค
ปองกันแกไขปญหา 
กําจัดฝุนละอองในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองนาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนฝุน
ละอองท่ี
ลดลง 

ประชาชนไดรับ
สภาพอากาศ
และสุขภาพท่ีดี 

สํานักปลัด 

รวม 1/1/1/1/1 โครงการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

 
 
 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่๔  พฒันาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ ๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการณรงคและ
อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยนํากลับมา
ใชใหม 

เพ่ือใหประชาชน
มีความรูในการ
ลด คัดแยกและ
สามารถนําขยะ
มูลฝอยมาใช
ประโยชนใหม 

จัดกิจกรรมรณรงค
และอบรมใหความรูใน
การลด คัดแยกและ
สามารถนําขยะมูล
ฝอยมาใชประโยชน
ใหม  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ  

ประชาชนมี
ความรูในการลด 
คัดแยกและ
สามารถนําขยะ
มูลฝอยมาใช
ประโยชนใหม 

สํานักปลัด 

2 โครงการทองถิ่นไทย 
ใสใจความสะอาด  
คนในชาติมีความสุข 

เพ่ือใหประชาชน
ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องการ
รักษาความ
สะอาด 

จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูรูการรักษา
ความสะอาดใน
หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนได
รวมกันทําความ
สะอาดและมี
จิตสํานึกในการ
รักษาความ
สะอาด 

สํานักปลัด 

3 โครงการใหความรูและ
ลดการใชพลังงานไฟฟา
และเชื้อเพลิงในเขต
ตําบลหนองนาง 

เพ่ือใหประชาชน
ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องการ
ใชพลงังานไฟฟา 

จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูใหกับ
ประชาชนตําบลหนอง
นางในการลดใช
พลังงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูในการลด
พลังงาน 

สํานักปลัด 

รวม 3/3/3/3/3 โครงการ   70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่๔  พฒันาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ ๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  3.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการ
ปลกูตนไมและดูแล
ตนไมภายในตําบล
หนองนาง 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีสวน
รวมในการดูแล
สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมปลูกตน 
ไมในบริเวณท่ี
สาธารณะหรือ
หนวยงานราชการใน
พ้ืนท่ี  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ตนไมท่ีปลูก 

มีการปลูกตนไม
และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ตนไมมากขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการประชาอาสา
ปลกูปาเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมให
เกิดความสมดุล 

จัดกิจกรรมปลูกตน 
ไมในบริเวณท่ี
สาธารณะหรือ
หนวยงานราชการใน
พ้ืนท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ตนไมท่ีปลูก 

มีการปลูกตนไม
และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ตนไมมากขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการปลอยพันธ
สัตวน้ํา 

เพ่ือเปนการ
อนุรักษพันธสัตว
น้ําใหมีจํานวน
มากขึ้น 

จัดกิจกรรมปลอยพันธ
สัตวน้ํา ในพ้ืนท่ีแหลง
น้ําสาธารณะในตําบล
หนองนาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสัตว
น้ําท่ีปลอย 

แหลงน้ํา
สาธารณะมี
จํานวนพันธปลา
เพ่ิมมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่๔  พฒันาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ ๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  3.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปลูกหญา
แฝกเฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อปองกันการ
พังทะลายของ
ตล่ิงลําหวย
แหลงน้ํา
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมปลูกหญา
แฝกเฉลิมพระเกียรต ิ
ในบริเวณแหลงน้ํา
สาธารณะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
พื้นที่ปลูก
หญาแฝก 

การพงัทะลาย
ของตล่ิงลําหวย
แหลงน้ํา
สาธารณะลดลง 

สํานักปลัด 

5 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 เพ่ือสงเสริม
สนับสนุน
กระบวนการมี
สวนรวมของ
ชุมชนและ อปท.
สํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นตาม
กรอบแนวทาง
ของ อพ.สธ.  

-จัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
-จัดกิจกรรมรณรงค 
สงเสริมใหความรู 
สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 
สํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ปลูก
ตนไมประจําทองถิ่น
เพ่ือรักษาพันธุกรรม
พืช ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
หมูบานท่ี
เขารวม
โครงการ  

เกิดการรวมกลุม
ทํากิจกรรมตาม
แนวพระราชดําริ 
เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
ชุมชน ดานการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่๔  พฒันาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ ๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  3.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการบริหาร
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

-เพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

 

จัดกิจกรรมบูรณาการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จากหนวยงานในพ้ืนท่ี
รวมกัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

7 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศนทองถิ่นรักพ้ืนท่ี 
สีเขียวภายในตําบล
หนองนาง 

เพ่ือใหถนนสอง
ขางทางมีความ
สะอาด 

จัดกิจกรรมทําความ
สะอาดพ้ืนท่ีตําบล
หนองนางสองขางทาง
หมูท่ี 1 - 10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพ้ืนท่ี
สองขางทาง
ท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีมีความ
สะอาดและมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และการ
เดินทางไปมา
สะดวก 

สํานักปลัด 

8 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธการ
รักษาส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหประชาชนรู
ถึงคุณคา
ความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและ
รวมกันรักษา
สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมรณรงค/
ประชาสัมพันธ/ 
แผนพบั สงเสรมิการ
รักษาส่ิงแวดลอม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม 

1 ครั้ง/ป 

ประชาชนมีความ
เขาใจและ
ตระหนักถึงคุณคา
และรักษา
สิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่๔  พฒันาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ ๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  3.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการรณรงค 
ลดภาวะโลกรอน 

เพ่ือชวยสงเสริม
นโยบายการลด
ภาวะโลกรอน
ประชาชนรูถึง
คุณคาความสําคญั
ของสิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมฝกอบรม/
รณรงคประชาสมัพันธ 
สงเสริมการลดภาวะโลก
รอน ประหยัดพลังงาน
แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน หมูท่ี 1- 10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ตระหนักถึง
การ
ประหยัด
ทรัพยการ
ธรรมชาติ
และพลังงาน
เพ่ิมมากขึ้น 
รอยละ 70 

ประชาชนรูถึง
คุณคา
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
พลังงาน รวมกัน
ใชอยางประหยัด 
และคุมคา 

สํานักปลัด 

10 โครงการรณรงคลดการเผาตอ
ซังขาว และพืชไร 

เพ่ือเปนการรักษา
สภาพแวดลอมให
มีสภาพท่ีดี 

จัดกิจกรรมฝกอบรม/

รณรงคประชาสมัพันธ 

การลดเผาตอซังขาวและ

พืชไร หมูท่ี 1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
เกษตรกร
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนรูถึง
คุณคา
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สภาพแวดลอม 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่๔  พฒันาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ ๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  3.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 คาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที ่

เพ่ือชวยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร
ท่ีไดรับผลกระทบ
ความเสียหาย 

คาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน
เยียวยาเกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบ
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหาย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
เกษตรเกรท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

เกษตรกร
ไดรับการ
ชวยเหลือและ
เยียวยาท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 11/11/11/11/11 โครงการ   640,000 640,000 640,000 640,000 640,000    

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมสขุอนามัย คณุภาพชีวติของประชาชนและสงัคมที่เขมแขง็ 
        4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระนางเจานองนางเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นาร ี

เพ่ือดําเนินการ
ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ในพ้ืนท่ี 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ฯ เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย 
คาวัสดุ อุปกรณ คาวัคซีน 
คาวิทยากร และคาใชจาย
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนสุนัข 
แมว ท่ีไดรับ
วัคซีน 

ประชาชนไดรับ
การปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาในพ้ืนท่ี 
 
 
 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํารวจขอมูลจาํนวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระนางเจานอง 
นางเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลกั
ลักษณ อัครราชกมุารี  
กรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี                                                                                                          

เพ่ือสํารวจ
ขอมูลจํานวน
สัตวและขั้น
ทะเบียนสัตว 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนสุนัข 
แมว ท่ีไดรับ
การสํารวจ 

มีฐานขอมูล
จํานวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ีตําบล
หนองนาง 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



-129- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมสขุอนามัย คณุภาพชีวติของประชาชนและสงัคมที่เขมแขง็ 
        4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือดําเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมูบาน หรือ อปท.ดําเนินการ
เองตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
ท่ีกรรมการแตละหมูบานเสนอ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
การ
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 

4 โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ 

เพ่ือรณรงค
ปองกันและระงับ
โรคติดตอตาม
ฤดูกาล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
ปองกันและระงับโรคติดตอ 
เชน คาอุปกรณ คาน้ํายาตาง 
ๆ คาวัสดุ คาปายประสัมพันธ  
คาปายรณรงค คาวัสดุอ่ืนท่ี
จําเปน ฯลฯ 

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูและ
ปองกันตนเอง
กับโรคติดตอ 

สํานักปลัด 

5 โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
(โควิด-19)  

เพ่ือรณรงค
ปองกันและระงับ
โรคติดตอ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
ปองกันและระงับโรคติดตอ 
เชน คาอุปกรณ คาน้ํายาตาง 
ๆ คาวัสดุ คาปายประสัมพันธ  
คาปายรณรงค คาวัสดุอ่ืนท่ี
จําเปน ฯลฯ 

200,000 200,000  200,000 200,000 200,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูและ
ปองกันตนเอง
กับโรคติดตอ 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมสขุอนามัย คณุภาพชีวติของประชาชนและสงัคมที่เขมแขง็ 
        4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจัดอบรม
อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น 

เพื่ออบรมให
ความรูอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นใน
การดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง 

อบรมใหความรู
อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นในการดแูล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
ในพื้นทีต่ําบลหนองนาง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน
อาสาสมัคร
บริบาล
ทองถิ่น  
ที่ผานการ
อบรม 

อาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นมี
ความรูในการ
ดูแลผูสูงอายุทีม่ี
ภาวะพึ่งพิง 

สํานักปลัด 

7 คาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที ่

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนดาน
สาธารณสุข 

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ
ประชาชนในดานการ
ปองกันระงับโรคติดตอ 
ฯลฯ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือใน
การปองกันและ
ระงับโรคติดตอ 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมสงเสริม
ใหความรูเรื่องโรค
เอดส 

เพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส
การปองกันโรค 

อบรมใหความรูเยาวชน
และประชาชนในพื้นที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา
รับการอบรม 

ประชาชนไดรับ
การสงเสริม
ความรูเรือ่งโรค
เอดส 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



-131- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมสขุอนามัย คณุภาพชีวติของประชาชนและสงัคมที่เขมแขง็ 
       4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ประชาชน 

เพื่อตรวจสุขภาพ
ใหกับประชาชนใน
ตําบลหนองนาง 

อบรมใหความรูในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน
ในพื้นทีต่ําบลหนอง
นาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา
รับการอบรม 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ความรูเกีย่วกับ
การดูแลสุขภาพ 

สํานักปลัด 

10 โครงการรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออกและ
กําจัดยงุลาย 

เพื่อรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออก
และกําจัดยุงลาย
ไมใหแพรระบาด
ในชุมชน 

จัดการรณรงคปองกัน
และฉีดพนหมอกควัน
และหยอดทรายอะเบท 
ใหชุมชนเพือ่ปองกัน
โรคไขเลือดออก 
จํานวน 10 หมูบาน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จัดกิจกรรมป
ละ 2 คร้ัง 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
โรคไขเลือดออก
ที่จะแพรระบาด
ในพื้นที ่

สํานักปลัด 

11 โครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

เพื่อรณรงคปองกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบาไมให
แพรระบาดใน
พื้นที่ตําบลหนอง
นาง 

จัดการรณรงคปองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ไมใหแพรระบาดใน
พื้นที่ตําบลหนองนาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสัตวท่ี
ไดรับการฉีด
วัคซีน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
โรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



-132- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมสขุอนามัย คณุภาพชีวติของประชาชนและสงัคมที่เขมแขง็ 
        4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการอบรมใหความรูแก
ผูดูแลคนพิการ และผูสูงอายุ                               

- เพ่ือใหผูดูแลคน
พิการ และผูสูงอายุ
ไดมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพและการ
ปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง
ในการดูแลคนพิการ 
และผูสูงอายุ 

จัดกิจกรรมอบรม
กลุมเปาหมาย ผูดูแลคน
พิการและผูสูงอายุใน
ตําบลหนองนาง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา
รับการ
อบรม 

คนพิการ และ
ผูสูงอายุไดรับ
การเอาใสใจ 
ดูแลสุขภาพ
อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

13 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงวัย 

เพื่ออบรมให
ความรูอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงวัย 

จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูอาสาสมัครดูแลผู
สูงวัยในพื้นที่ตําบล
หนองนาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
อาสาสมัคร  
ที่ผานการ
อบรม 

อาสาสมัครมี
ความรูในการ
ดูแลผูสูงวัย 

สํานักปลัด 

รวม 13/13/13/13/13/โครงการ   1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-133- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมสขุอนามัย คณุภาพชีวติของประชาชนและสงัคมที่เขมแขง็ 
        4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมที่อยูอาศัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยดอยโอกาส ผูปวย
มีรายไดนอยและผูไรที่
พึ่ง 

เพื่อใหผูปวยดอย
โอกาส ผูปวยมี
รายไดนอยและผู
ไรที่พึง่ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ปรับปรงุ ซอมแซมที่อยู
อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูปวยดอยโอกาส 
ผูปวยมีรายไดนอยและผู
ไรที่พึง่ ในพื้นทีต่ําบล
หนองนาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ีอยู
อาศัยท่ีไดรับ
การซอมแซม 

ผูปวยดอยโอกาส 
ผูปวยมีรายได
นอยและผูไรท่ีพ่ึง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเคราะหเด็ก
ยากจนและดอยโอกาส 

เพื่อสงเคราะหเด็ก
ยากจนและดอย
โอกาส 

สงเคราะหเดก็ยากจนและ
ดอยโอกาส 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนเด็ก
ยากจนและ
ดอยโอกาส 

ผูดอยโอกาส  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการอุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัดหนองคาย  

เพ่ืออุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัด
หนองคาย ในการ
บรรเทาความ
เดือดรอนจากสา
ธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
หนองคาย เพ่ือสงเคราะห 
บรรเทาสาธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต และกิจกรรม
การกุศล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง/ป 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
ชวยเหลือ การ
สงเคราะหอยาง
ทันทวงที 

-สํานักปลัด  
-เหลากาชาด

จังหวัด
หนองคาย 

 

 

 

แบบ ผ.02 



-134- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสใหประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพื่อความมั่นคงในชีวติ 
4. ยทุธศาสตรการสงเสริมสุขอนามัย คณุภาพชีวติของประชาชนและสงัคมที่เขมแข็ง 
        4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอุดหนุน 
กิ่งกาชาดอําเภอทาบอ  

 

เพ่ืออุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอ
ทาบอ ในการ
บรรเทาความ
เดือดรอนจาก
สาธารณภัย 
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหลากิ่งกาชาด
อําเภอทาบอ เพ่ือสงเคราะห 
บรรเทาสาธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต และกิจกรรม
การกุศล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง/ป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความ
ชวยเหลือ การ
สงเคราะหอยาง
ทันทวงที 

-สํานักปลัด  
-กิ่งกาชาดอําเภอ

ทาบอ 

 

5 คาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที ่

เพื่อจายเปน
คาใชจายใน
การชวยเหลือ
ประชาชนผู
ขาดโอกาส
ทางสังคม 

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือ
ประชาชน เชน ผูขาดโอกาส
ทางสังคม การชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบจากสถาน
การโรคโควิด-19 การ
ชวยเหลือเครื่องอุปโภค 
บริโภค การปรับปรุงท่ีอยู
อาศัย ฯลฯ  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีไดรับ
การ

ชวยเหลือ 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือให
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 5/5/5/5/5 โครงการ   1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000    
 

 

แบบ ผ.02 



-135- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 5  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรปรับปรงุการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  ยุทธศาสตรดานการพฒันาองคกร 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํารวจท่ีดินและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือสํารวจท่ีดิน
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
โครงการสํารวจท่ีดินและ
ทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละท่ีดิน
และทรัพยสิน
ท่ีดําเนินการ
สํารวจแลว
เสร็จ 

มีฐานขอมูลท่ีดิน
และทะเบียน
ทรัพยสินพ้ืนท่ี
ตําบลหนองนาง 

กองคลัง 

2 โครงการประชาสัมพันธ
การชําระภาษี/สงเสริม
การสรางแรงจงูใจผูชําระ
ภาษีมีจิตสํานึกในการ
ชําระภาษี 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

ออกหนวยจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี/ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษ ีปาย
ประชาสัมพันธ เอกสาร 
แผนพับ ฯลฯ รวมถึงจัด
อบรมใหความรู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ประชาชนมา
ชําระภาษี
เพ่ิมมากขึ้น 

- ประชาชนได
รับทราบขาวสาร 
และเล็งเห็น
ความสําคัญของ
การชําระภาษี
มากขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการอบรมใหความรู
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก
บุคลากรใน
หนวยงาน 

จัดอบรมใหความรูแก
พนักงานเจาหนาท่ีของ 
อบต.และคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาฯ  ตัวแทน
ประชาชนในพ้ืนท่ี และ
เยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา
รับการอบรม 

สามารถสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให
บุคลากรมีความ
ประพฤติเปน
แบบอยางท่ีดี
ของประชาชน 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 5  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรปรับปรงุการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  ยุทธศาสตรดานการพฒันาองคกร 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
สัมมนาทัศนศึกษา 
ดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบต.
หนองนาง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบต.
หนองนาง 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน 
ผูท่ีเกี่ยวของไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร 
อบต.หนองนาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขา
รับการ
อบรม 

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หนองนาง 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดทําสือ่
เอกสาร วารสาร
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

เพ่ือประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดําเนินงานของ
อบต.หนองนาง 

จัดทําสื่อเอกสาร/วารสาร
ประชาสัมพันธหนวยงาน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได
รับรูขาวสาร
กิจกรรมของ 
อบต. 
มากขึ้น 

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารกิจกรรมและ
ติดตามผลการพัฒนา
ของอบต. 

สํานักปลัด 

6 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศนรอบท่ีทําการ 
อบต.หนองนาง 

เพ่ือใหท่ีทําการ 
อบต.มีความสะอาด 
เรียบรอย เหมาะแก
การใหบริการ 

ปรับปรุงสถานท่ีบริเวณ 
รอบ ท่ีทําการ อบต. ฯลฯ 

200,000 - 200,000 - 200,000 ท่ีทําการ 
อบต. 
เหมาะสม
กับการ
บริการ
ประชาชน
มากขึ้น 

สถานท่ีทําการอบต.
สะอาด เรียบรอย 
เหมาะสม 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



-137- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 5  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตรปรับปรงุการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  ยุทธศาสตรดานการพฒันาองคกร 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดต้ังเสียงตาม
สายภายในเขต อบต.
หนองนาง 

เพ่ือให
ประชาชน
ไดรับการ
ประชาสัมพัน
ธขอมูล
ขาวสาร 

กอสรางหอกระจายขาว 
ภายในเขต อบต.หนอง
นาง รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด 

500,000 - - 500,000 - จํานวนจุด
กระจายขาว
ท่ีติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

รวม 7/5/6/6/6 โครงการ   1,370,000 670,000 870,000 1,170,000 870,000    
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย 
 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที ่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยวและการบรกิารมุงสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาขององคปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตรการพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมูที่ 3  บานหนองนาง 
1 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ
มาก (หมูท่ี 3,8,10) 
(ลําดับท่ี 3 หมูท่ี 3) 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใชในการ
อุปโภคบริโภค 

กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบบาดาลขนาด
ใหญมาก ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 
 

 4,600,000 - - - - ระบบประปา
ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางเพียงพอ 

-กองชาง  
-กรม

ทรัพยากร
น้ํา 
 

รวม 1/-/-/-/- โครงการ   4,600,000        

 

แบบ ผ.02/2 
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บญัชคีรุภณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  อําเภอทาบอ  จังหวดัหนองคาย  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องตัดหญา  จํานวน 2 เครื่อง 
แบบขอแข็ง  
1) เปนเครื่องตดัหญาแบบสะพาย 
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา  
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี  
4) พรอมใบมีด 
(ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - 19,000 - - สํานักปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน 
งานครัว 

ตูเย็น  ขนาด 9 คิวบิกฟุต 
1. ขนาดที่กําหนดเปนความจภุายในขั้นต่ํา 
2.เปนรุนที่ไดรบัฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - 14,700 - สํานักปลัด 

แบบ ผ.03 
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บญัชคีรุภณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  
แบบบรรทกุน้ํา   
(1) จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร  
(2) น้ําหนกัของรถรวมน้ําหนกับรรทุกไมต่ํา
กวา 12,000 กิโลกรัม  
(3) เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ  
(ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - 2,633,000 - สํานักปลัด 

4 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

รถบรรทุกขยะ    
-ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  
แบบอัดทาย 
(1) ตูบรรทุกมลูฝอย มีขนาดความจุของตูไม
นอยกวา 10 ลกูบาศกเมตร และสามารถรับ
น้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 
กิโลกรัม  
(2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา  
3 มิลลิเมตร พืน้หนาไมนอยกวา 4.50 
มิลลิเมตร  

- - - 2,400,000 - สํานักปลัด 

แบบ ผ.03 
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บญัชคีรุภณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2566–2570)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย  

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

    (3) รถรับน้ําหนกับรรทกุไมต่ํากวา 6,000 
กิโลกรัม และน้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
(4) ชุดอดัทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 
2,500 ปอนด ตอตารางนิ้ว  
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
(ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

      

รวม -/-/1/3/-    - - 19,000 5,047,700 -  

แบบ ผ.03 



 

สวนที่ ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามประเมินผลยทุธศาสตร 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งน้ี  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เกิดประสิทธิภาพ ประสทิธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํา
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นให เขมแข็ง  
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปสูการบูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐ และในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น  พ .ศ .๒๕๔๘ และที่ แก ไข เพ่ิม เติมถึ ง (ฉ บับที่  ๓) พ .ศ .๒๕๖๑  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี     

 
 
 
 
 

 
/แนวทางการ... 
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. แนวทางเบ้ืองตน... 
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2. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พืน้ฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงนํ้า ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผีลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

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

(๑๐)  

 
/ประเด็น... 
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยทุธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลวิุสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเรจ็ทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒  การติดตาม... 
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตอง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตอง
ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี  

    
แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖70) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑.  การสรปุสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพจิารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. การสรปุ
สถานการณการ
พฒันา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาทองถ่ิน
สีป่ไปปฏบิตัใินเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเอง
วาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาทองถ่ิน
สีป่ไปปฏบิตัใินเชงิ
คณุภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพฒันา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพ้ินที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  

/ประเด็น… 
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/ประเด็น... 

 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการต้ัง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุ
ตาม วิสั ยทั ศน ขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นที่ กํ าหนดไว  
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจได
วาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคอืกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิ
ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลาง
สูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ํา
ทางสงัคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 

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

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึง
ออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕)  

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

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

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕)  

 

 

 

 

/ประเด็น…  
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ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๑๑ มีการกาํหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

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

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ ต้ังไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3  สรุปผลการ… 
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4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน    
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย   
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี   
   4.3.1 ใชแบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ    
    (1) แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)   
     (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecsrd Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton   
    (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))     
    (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS   
    (6) แบบประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method     
    (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)    
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)   
    (9) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)    
    (10) แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ    
    (11) แบบอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีตองอยูภายใตกรอบตาม
ขอ (1) – (10) หรือเปนแบบผสมก็ได    
   4.3.2 เชิงปริมาณ (Quantity)  คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) 
เวลา (Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม   
   4.3.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร    
   4.3.4 วัดผลน้ันไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs)  
   4.3.5 ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบนาํไปสูอนาคต 

  (๑.๑)  ปญหาสาธารณภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก  
ภัยแลง วาตภัย นํ้าทวม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที 

  /(๑.๒)  ปญหาโรคระบาด… 
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    (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือกระทบตอชีวิต

ประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ   
โรคพิษสุนัขบา และโรคที่เกิดขึ้นใหมคือ ไวรัสโคโรนา (covid-19) แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม 
ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาตํ่า ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหน้ีสินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล ในพ้ืนที่พบวามีเบาะแสการคายาเสพติดรายยอย 
ในหมูบาน และพบรายงานวามีผูเสพยาเสพติดจํานวนหน่ึง แตเพ่ือเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน  
ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ฝายปกครอง การรณรงคปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของ 
ยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เน่ืองจากในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ  
เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข   
จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

     
4.4.2  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  4.4.2.1  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหา
ที่จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังน้ี  ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/นํ้าประปา/แหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค–บริโภค  
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหา
เองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
  4.4.2.2  ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ ดังน้ี   
   ๑. ควรพิจารณาโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนของประชาชนที่มีความเปนไปไดในทางการ
ปฏิบัติบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น        
    ๒. โครงการที่หมูบานเสนอมาสวนใหญ เปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ 
เชน โครงการกอสรางถนน คสล. ตางๆ โครงการซอมแซมถนน โครงการกอสรางรางระบายนํ้า โครงการลงดิน
ลูกรัง มีความซ้ําซอนหลายโครงการ ช่ือโครงการและเปาหมายไมชัดเจน ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด 
เน่ืองจากงบประมาณมีไมเพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและเจาหนาที่ที่เก่ียวของควรช้ีแจงทําความเขาใจ
เก่ียวกับงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการไดใหประชาชนรับทราบ และใหเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 
ใหคํานึงถึงสภาพปญหาความจําเปนเรงดวน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จําเปนเรงดวนกอน  กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
   ๓. โครงการใดที่ไมมีความจําเปนหรือไมสามารถดําเนินการไดสมควรยกเลิกหรือไมบรรจุ
โครงการไวในแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือผลการดําเนินการประจําปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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    4. ควรใหสํานัก/กอง /งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการและการ
ติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือใหไดรับทราบถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ัน วาควรดําเนินการตอ
หรือไม หรือตองมีการปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป   
    5. การจัดแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปกับการต้ังงบประมาณรายจาย
ประจําป และการนําแผน/โครงการไปสูการปฏิบัติ ควรมีความใกลเคียงสอดคลองทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการ
และงบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย   
    6. การติดตามประเมินผลถือเปนเรื่องสําคัญ ในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม แตจากการได
ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะเห็นไดวาการดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม
ประเมินผลยังมีนอย   
  4.4.2.3  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี ประชาชนมีความ
พึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ยังมีการเผาหญา ตอขาวในชวงเวลา
เก็บเกี่ยว เสนทางคมนาคมยังไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไขยังไมครบทุกเสนทาง ระบบการผลิตจายนํ้าประปาใน
ชวงเวลาที่ประชาชนใชจํานวนมากนํ้าประประไหลชาควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 
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