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คำนำ 
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น  
ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  17   
ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2566 – 2570 แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  นั้น 

 เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและพร้อม
ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
 เทศบาลตำบลหนองหิน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เทศบาล
ตำบลหนองหิน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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1.ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน 
ตำบลหนองหิน ตั้งอยู่ หมู่ที่  5 บ้านป่าแถม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  

เป็นตำบล 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสรวง ไปทางทิศ
ตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  30,000 ไร่  
พ้ืนที่การเกษตรประมาณ 11,725 ไร ่ที่อยู่อาศัยประมาณ 9,878 ไร่  พ้ืนที่ปา่ประมาณ 211 ไร่  

โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลโหรา      อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้          ติดต่อกับ  ตำบลน้ำคำ      อำเภอสุวรรณภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลหนองขาม  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลเมืองสรวง  อำเภอเมืองสรวง    จังหวัดร้อยเอ็ด 

  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ตำบลหนองหินมีพ้ืนที่เป็นที่ราบค่อนขา้งสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา พ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าธรรมชาติ    
มีต้นไม้ใหญ่มากมายและพ้ืนที่สวนสำหรับปลูกผัก ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านตำบล สภาพลำคลองเป็น 
ลำคลองเล็กๆในฤดูแล้งน้ำ ในคลองจะแห้งขอด 
 1.3 ลักษณะอากาศ 
 พิจารณาตามลักษณะของลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออกได้ เป็น 3 ฤดู ดังนี้  

➢ ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธซึ่งเป็นชวงที่มรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง โดยมีอากาศหนาวจัด 
ในบางวัน และเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงดังกล่าวด้วย  

➢ ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศ 
รอนอบอ้าว โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศรอนอบอ้าวที่สุดของป  

➢ ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียง
ใตพัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในชวงดังกล่าวรองความกด
อากาศต่ำที่ พาดอยู่บริ เวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ านบริ เวณภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลาง 
เดือนพฤษภาคมเป็นตนไป  

1.4 ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15% ลักษณะดิน  
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10% 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลตำบลหนองหิน มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน เขตความรับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพุก 
หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าแถม 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหินน้อย 
หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 9 บ้านดอนก่อ 
หมู่ที่ 10 บ้านดอนงิ้ว 
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 2.2 การเลือกตั้ง  
 การเลือกตั้งในเขตตำบลหนองหิน 

เทศบาลได้แบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 2 เขต ดังนี้ 
➢ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  

  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านข่อย   หมู่ที่ 2 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านเมืองแก้ว  หมู่ที่ 4 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 3  บ้านหนองหินน้อย หมู่ที่ 6 

➢ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านหนองพุก หมู่ที่ 3 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านป่าแถม หมู่ที่ 5 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7  
  หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 
  หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้านดอนงิว้ หมู่ที่ 10 
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3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) ดังนี้ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (เดือน ก.ค.) 

ประชากร(คน) ครัว 
เรือน 

ประชากร(คน) ครัว 
เรือน 

ประชากร(คน) ครัว 
เรือน 

ประชากร(คน) ครัว 
เรือน 

ประชากร(คน) ครวั 
เรือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี 1  
หนองหิน 

233 224 457 110 232 228 460 111 232 226 458 113 229 233 462 116 224 234 458 119 

หมู่ท่ี 2 
ข่อย 

366 360 726 203 367 362 729 206 370 362 732 208 370 358 728 209 367 361 728 211 

หมู่ท่ี 3  
หนองพุก 

243 250 493 112 243 251 494 113 241 247 488 114 234 243 477 115 236 242 478 116 

หมู่ท่ี 4  
เมืองแก้ว 

437 471 908 255 445 467 912 256 441 465 906 260 434 468 902 263 434 470 904 264 

หมู่ท่ี 5  
ป่าแถม 

202 181 383 113 203 179 382 115 191 178 369 115 196 180 376 116 199 177 376 116 

หมู่ท่ี 6  
หนองหินน้อย 

389 366 755 185 390 366 756 187 383 371 754 187 391 370 761 187 385 371 756 187 

หมู่ท่ี 7  
ดงเค็ง 

185 185 370 88 188 183 371 90 185 182 367 91 188 181 369 94 189 181 370 95 

หมูท่ี่ 8  
หนองเรือ 

82 68 150 33 83 67 150 33 83 68 151 33 80 68 148 33 80 67 147 33 

หมู่ท่ี 9  
ดอนก่อ 

111 125 236 67 110 127 237 67 118 131 249 67 122 134 256 69 122 130 252 69 

หมู่ท่ี 10  
ดอนงิ้ว 

59 65 124 45 57 64 121 45 56 63 119 45 55 64 119 45 55 65 120 45 

รวม 2,307 2,295 4,602 1,211 2,318 2,294 4,612 1,223 2,300 2,293 4,593 1,233 2,299 2,299 4,598 1,247 2,291 2,298 4,589 1,255 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 
จากหลักฐานทางทะเบียนราษฎร แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

     ปี          
 

อายุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

น้อยกว่า 
1 ปี 

11 19 30 24 24 48 16 14 30 14 21 35 14 17 31 

1 ปี 12 24 36 12 19 31 25 26 51 16 14 30 16 21 37 

2 ปี 17 18 35 12 28 40 12 19 31 25 25 50 18 16 34 

3 ปี 20 29 49 18 16 34 12 28 40 12 19 31 23 25 48 

4 ปี 26 17 43 19 29 48 18 18 36 13 27 40 13 18 31 

5 ปี 32 23 55 25 16 41 19 29 48 18 18 36 13 27 40 

6 ปี 22 19 41 30 22 52 27 16 43 18 29 47 17 18 35 

7 ปี 22 24 46 21 19 40 30 21 51 27 15 42 17 29 46 

8 ปี 29 21 50 23 24 47 19 19 38 27 21 48 27 14 41 

9 ปี 31 20 51 31 21 52 23 23 46 19 20 39 27 22 49 

10 ปี 29 37 66 31 20 51 29 21 50 22 22 44 19 20 39 

11 ปี 26 23 49 28 36 64 31 20 51 29 22 51 22 22 44 

12 ปี 28 21 49 26 22 48 30 35 65 31 20 51 29 22 51 
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     ปี          
 

อายุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

13 ปี 21 32 53 26 20 46 25 22 47 30 33 63 31 20 51 

14 ปี 20 25 45 23 32 55 29 18 47 25 21 46 31 33 64 

15 ปี 18 24 42 21 25 46 20 33 53 29 20 49 24 21 45 

16 ปี 29 29 58 18 25 43 21 25 46 20 31 51 29 21 50 

17 ปี 39 25 64 29 29 58 21 24 45 22 28 50 20 31 51 

18 ปี 38 28 66 38 23 61 30 28 58 21 24 45 22 28 50 

19 ปี 32 32 64 38 27 65 38 25 63 29 27 56 20 24 44 

20 ปี 24 24 48 32 32 64 36 27 63 38 25 63 28 27 55 

21 ปี 31 30 61 24 26 50 24 32 56 29 25 54 36 24 60 

22 ปี 30 26 56 29 29 58 23 26 49 26 32 58 27 26 53 

23 ปี 35 32 67 32 26 58 31 32 63 26 25 51 29 32 61 

24 ปี 49 29 78 36 32 68 34 26 60 33 32 65 28 27 55 

25 ปี 30 41 71 49 28 77 36 33 69 34 25 59 32 33 65 

26 ปี 30 27 57 30 42 72 48 28 76 37 34 71 34 26 60 

27 ปี 29 23 52 29 26 55 30 40 70 47 29 76 39 35 74 

28 ปี 30 29 59 29 21 50 29 25 54 29 39 68 45 29 74 
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     ปี          
 

อายุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

29 ปี 34 29 63 31 28 59 31 21 52 29 25 54 31 41 72 

30 ปี 37 28 65 33 29 62 32 28 60 32 21 53 29 24 53 

31 ปี 45 25 70 37 26 63 35 28 63 32 27 59 33 21 54 

32 ปี 43 29 72 44 24 68 36 26 62 35 29 64 32 27 59 

33 ปี 33 40 73 44 27 71 44 24 68 36 25 61 34 29 63 

34 ปี 37 37 74 32 40 72 42 27 69 43 24 67 35 25 60 

35 ปี 34 26 60 40 37 77 35 43 78 41 28 69 43 24 67 

36 ปี 36 28 64 33 28 61 41 37 78 34 42 76 40 28 68 

37 ปี 51 45 96 35 28 63 33 27 60 41 38 79 33 39 72 

38 ปี 39 30 69 51 42 93 35 29 64 32 26 58 42 38 80 

39 ปี 40 39 79 39 30 69 49 42 91 34 29 63 35 25 60 

40 ปี 52 39 91 40 39 79 39 30 69 48 43 91 34 26 60 

41 ปี 36 44 80 52 39 91 41 40 81 41 31 72 48 42 90 

42 ปี 48 33 81 36 45 81 55 39 94 39 38 77 42 32 74 

43 ปี 39 36 75 46 33 79 37 46 83 55 41 96 39 39 78 

44 ปี 46 48 94 36 39 75 46 33 79 35 45 80 55 41 96 
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     ปี          
 

อายุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

45 ปี 49 44 93 45 48 93 36 38 74 45 34 79 35 46 81 

46 ปี 47 45 92 50 44 94 44 47 91 36 36 72 45 34 79 

47 ปี 50 46 96 47 45 92 51 44 95 43 47 90 36 37 73 

48 ปี 43 37 80 48 46 94 48 45 93 49 46 95 42 47 89 

49 ปี 28 33 61 46 38 84 46 45 91 49 45 94 49 46 95 

50 ปี 49 47 96 29 32 61 47 36 83 46 46 92 48 45 93 

51 ปี 36 42 78 47 47 94 28 32 60 47 36 83 49 46 95 

52 ปี 27 38 65 33 42 75 47 47 94 27 32 59 46 36 82 

53 ปี 35 40 75 24 38 62 33 44 77 47 47 94 25 33 58 

54 ปี 32 33 65 35 39 74 24 38 62 34 44 78 47 46 93 

55 ปี 27 28 55 33 33 66 36 38 74 24 39 63 33 44 77 

56 ปี 27 38 65 25 29 54 32 32 64 36 38 74 25 37 62 

57 ปี 27 33 60 25 39 64 25 29 54 32 31 63 38 39 77 

58 ปี 20 17 37 26 34 60 25 40 65 26 26 52 31 31 62 

59 ปี 37 23 60 20 18 38 26 33 59 24 40 64 25 26 51 

60 ปี 22 25 47 38 23 61 20 17 37 27 33 60 24 39 63 
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     ปี          
 

อายุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

61 ปี 17 20 37 22 25 47 39 23 62 20 17 37 27 33 60 

62 ปี 14 20 34 16 20 36 22 25 47 37 23 60 19 17 36 

63 ปี 18 23 41 14 20 34 15 18 33 22 24 46 35 23 58 

64 ปี 23 36 59 18 23 41 14 22 36 15 19 34 22 25 47 

65 ปี 22 26 48 23 36 59 17 23 40 14 22 36 14 19 33 

66 ปี 26 15 41 22 27 49 23 36 59 15 23 38 14 21 35 

67 ปี 25 31 56 25 15 40 21 27 48 23 36 59 17 23 40 

68 ปี 24 22 46 24 31 55 23 14 37 20 27 47 23 35 58 

69 ปี 14 24 38 23 22 45 23 30 53 20 14 34 20 27 47 

70 ปี 13 22 35 14 23 37 22 22 44 23 28 51 21 14 35 

71 ปี 15 17 32 14 20 34 15 22 37 21 22 43 21 28 49 

72 ปี 12 17 29 15 17 32 14 20 34 17 22 39 18 21 39 

73 ปี 13 16 29 11 16 27 15 17 32 10 19 29 14 22 36 

74 ปี 12 14 26 12 14 26 11 15 26 15 17 32 12 19 31 

75 ปี 11 11 22 12 13 25 12 14 26 10 14 24 13 17 30 

76 ปี 7 13 20 12 10 22 11 13 24 12 14 26 10 13 23 



 

      ห น ้ า  | 10 
   

     ปี          
 

อายุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

77 ปี 8 12 20 6 13 19 11 9 20 11 13 24 11 14 25 

78 ปี 5 10 15 9 12 21 7 12 19 11 8 19 9 13 22 

79 ปี 6 6 12 4 10 14 8 11 19 6 11 17 11 8 19 

80 ปี 6 9 15 5 6 11 5 9 14 7 11 18 7 10 17 

81 ปี 5 12 17 6 9 15 4 5 9 5 9 14 6 10 16 

82 ปี 4 6 10 4 11 15 4 9 13 3 3 6 2 8 10 

83 ปี 0 6 6 4 5 9 5 11 16 2 7 9 3 2 5 

84 ปี 3 4 7 0 5 5 4 4 8 5 11 16 3 7 10 

85 ปี 2 4 6 3 3 6 0 5 5 4 4 8 3 8 11 

86 ปี 2 4 6 1 4 5 2 2 4 0 4 4 4 4 8 

87 ปี 0 2 2 2 4 6 1 3 4 1 2 3 0 4 4 

88 ปี 1 5 6 0 2 2 2 3 5 1 2 3 1 2 3 

89 ปี 0 4 4 1 5 6 0 2 2 2 3 5 1 1 2 

90 ปี 0 2 2 0 3 3 1 4 5 0 0 0 2 2 4 

91 ปี 0 0 0 0 2 2 0 4 4 1 5 6 0 0 0 

92 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 6 
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     ปี          
 

อายุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

93 ปี 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 

94 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

96 ปี 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

97 ปี 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

98 ปี 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 ปี 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

100 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
มากกว่า 
100 ปี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 

รวม  2,306    2,290         4,596   2,307   2,295        4,602   2,318   2,294        4,612   2,300   2,293        4,593   2,299   2,299       4,598  
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

สถานศึกษาของทางราชการ จำนวน 3 แห่ง  
 4.1.1 โรงเรียนบ้านข่อย เปิดการสอน ระดบัอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3        

4.1.2 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา เปิดการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
4.1.3 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย เปิดการสอน ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง 

 4.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านหนองหิน - ป่าแถม 
 4.1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อย – เมืองแก้ว 

4.2 การสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดกับประชาชนในชุมชน เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น มี
หน่วยงานด้านสาธารณสุขคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 
ผู้ใช้บริการเฉลี่ย 60 คน/วัน 
  - บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5 คน คือ 

(1) นางเพ็ญศรี สุดชา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองหิน)         
(2) นางสาวศิวาพร จันทร์ขอนแก่น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(3) นางสาวนิสารัตน์ ทัพธานี ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
(4) นางสาวประภัทสร  พิมพ์ดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน 

- แพทย์ประจำตำบล คือ นายสมบัติ ผลาผล 
- อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองหิน (อสม.) จำนวน 130 คน 
- ประธาน อสม.ตำบลหนองหิน คือ นางปัญญา สังสุดชา 
- กองทนุระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหิน จำนวน 1 แห่ง 
- ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ.สต.หนองหิน 5 อนัดับ คือ 

(1) โรคความดันโลหิตสูง 
(2) โรคเบาหวาน 
(3) โรคระบบทางเดินหายใจ (ไขห้วัด) 
(4) โรคระบบทางเดินอาหาร (ปวดท้อง จุกเสียด) 
(5) โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงรา่ง (ปวดเอว ปวดขา) 

 4.3 อาชญากรรม 
  - 
 4.4 ยาเสพติด  
  -  
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

  (1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
  (2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  (3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
  (4) ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับคนยากจน   
 เทศบาลตำบลหนองหิน ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดังนี้  (ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 
2564)  
    - จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 775 คน 
     - จำนวนผู้พิการทั้งหมด 243 คน 
     - จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 18 คน 
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง  ส่วนใหญ่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านและถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง ดังต่อไปนี ้

ถนนสายหลัก จำนวน 3 สาย ได้แก่ 
   (1) สายบ้านดอนงิ้ว ถึงวังอีผุย 
   (2) สายบ้านหนองหิน ถึงบ้านผำใหญ่  
   (3) สายบ้านหนองหิน ถึงบ้านจ้อก้อ ตำบลน้ำคำ 
  ถนนสายรอง 
   (1) มีถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก จำนวน 50  สาย 
   (2) มีถนนลูกรัง   จำนวน 30 สาย 
 5.2 การไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 % ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
 5.3 การประปา 
  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 5.4 การโทรคมนาคม 
 โทรศัพท์สาธารณะ   -   แห่ง 

5.5 ไปรษณีย์   
ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านข่อย (ไปรษณีย์รับอนุญาต) 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ รองลงมา คือ รับราชการ  
และอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว 
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6.1 การเกษตร 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) ผลผลิตทางการเกษตร  

ที่สำคัญ คือ ข้าว มีประชาชนบางกลุ่มที่ทำการเกษตรเพ่ือจำหน่ายเพ่ิมรายได้แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย  
เพราะผลผลิตที่ไม่มากพอที่จะทำการแปรรูปออกจำหน่าย หรือทำการเกษตรครบวงจร เนื่องจากปัจจัยการ
ผลิตต่างๆไม่เอ้ืออำนวย เช่น สภาพฝนแล้ง ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดแหล่งน้ำขนาดเล็ก/ใหญ่ ขาดระบบประปา
เพ่ือการเกษตร ขาดระบบชลประทานขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 6.2 การประมง 

พ้ืนที่ตำบลหนองหิน ไม่มีผู้ประกอบอาชีพประมง เนื่องจากไม่มีแม่น้ำ หรือทะเล 
 6.3 การปศุสัตว ์
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  
การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ 
 6.4 การบรกิาร 
  - ร้านเสรมิสวย 1  แหง่ 
  - ร้านตัดผมชาย 1  แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  - สะพานแขวนวังย่าผุย 
  - สิมโบราณ ณ วัดศรีสุขบ้านข่อย 
  - ทางเกวียนโบราณ 

6.6 การอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการดังนี้ 
- ไม่มี 

6.7 การพาณิชยกรรม และกลุ่มอาชีพ 
      (1) กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี 
   - กลุ่มทำขนมทองม้วน  หมู่ที่ 1 
   - กลุ่มทอเสื่อกก   หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4  
   - กลุ่มผู้เลี้ยงโค   หมู่ที่ 1,5 
   - กลุ่มทอผ้า   หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 6 
   - กลุ่มผลิตปุ๋ยตำบลหนองหิน หมู่ที่ 2 
   - กลุ่มทำขนมกะหรี่พัฟ  หมู่ที่ 3 
   - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 5 
   - กลุ่มจักสาน   หมู่ที่ 3, 
   - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  หมู่ที ่6 
   - กลุ่มตำข้าวด้วยครกมอง  หมู่ที ่7 
   - กลุม่สานตะกร้าพลาสติก หมู่ที ่5 
  



 

  ห น ้ า  | 15 

 (2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   

ลำดับที่ ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ตั้ง จำนวนสมาชิก 

1 กลุ่มทอผ้า 66    หมู่ที่ 1 ต.หนองหิน 25 
2 กลุ่มขนมทองม้วน 92    หมู่ที่ 1 ต.หนองหิน 10 
3 กลุ่มสตรีแม่บ้าน 129  หมู่ที่ 2 ต.หนองหิน 12 
4. กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านข่อย 3      หมู่ที่ 2 ต.หนองหิน 206 
5 กลุ่มธนาคารฉางข้าวชุมชน         หมู่ที่ 2 ต.หนองหิน 147 
6. กลุ่มทำขนมเชอรี่พัฟ 75    หมู่ที่ 3 ต.หนองหิน 61 
7. กลุ่มสตรีเย็บผ้า 8/3   หมู่ที่ 3 ต.หนองหิน 18 
8. กลุ่มทอผ้า 2/3  หมู่ที ่3 ต. หนองหิน 20 
9. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 126/5 หมู่ที่ 5 ต. หนองหิน 62 
10. กลุ่มปลาร้าบอง 126/5 หมู่ที่ 5 ต. หนองหิน 20 
11. กลุ่มผลิตกระเป๋า 30/8  หมู่ที่ 8  ตงหนองหิน 10 

   
  (3) หน่วยธุรกิจชุมชน 

 - ปั้มน้ำมัน     จำนวน 1   แห่ง 
 - ร้านค้ากองทนุชุมชน    จำนวน 9   แห่ง 
 - ร้านค้าขายของชำ    จำนวน 25  แห่ง 
 - ร้านจำหน่าย หรือซ่อมจักรยานยนต์ รถยนต์ จำนวน 7   แห่ง 
 - รา้นจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง   จำนวน 2   แห่ง 
 - โรงสีข้าวชุมชน     จำนวน 10   แห่ง 

   - ร้านตัดผม     จำนวน  1  แห่ง 
  

6.8 แรงงาน 
  -ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และเป็นแรงงานภายในตำบล 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนทั้งหมดของตำบลหนองหินนับถือศาสนาพุทธ มีวัด ได้แก่ วัดชมพูหนองหิน วัดศรีสุข 
บ้านข่อย  วัดบ้านหนองหินน้อย วัดไตรมิตรธรรมาราม วัดบ้านดอนก่อและวัดเกา่โนนเมือง 
 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

 ฮีตสิบสอง อันได้แก่ 
  (1) เดือนอ้าย  บุญเข้ากรรม 
  (2) เดือนยี่  บุญคูณลาน 
  (3) เดือนสาม  บุญข้าวจี่ 
  (4) เดือนสี่  บุญผะเหวด 
  (5) เดือนห้า  บุญสงกรานต์ 



 

  ห น ้ า  | 16 

(6) เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
  (7) เดือนเจ็ด  บุญซำฮะ 
  (8) เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา 
  (9) เดือนเก้า  บุญขา้วประดับดิน 
  (10) เดือนสิบ  บุญข้าวสาก 
  (11) เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา 
  (12) เดือนสิบสอง  บุญกฐิน 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เครื่องจักรสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก การทอผ้า และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 95 % พูดภาษาอิสาน    
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่  
 
8. ทรพัยากรธรรมชาติ  

8.1 น้ำ  
(1) หนองฮุน  หมู่ที ่1 

  (2) วังอีผุย  หมู่ที่ 2,4 
  (3) ร่องบักจ่อย  หมู่ที่ 2 
  (4) หนองเมือง  หมู่ที่ 2 
  (5) หนองแก่นช้าง หมู่ที่ 2 
  (6) หนองคู(ฝาย)  หมู่ที่ 5 
  (7) หนองพุก  หมู่ที่ 3 
  (8) หนองสิม  หมู่ที่ 3 
  (9) หนองแคน  หมู่ที่ 5 
  (10) สระน้ำคึกฤทธิ์  หมู่ที่ 6 
  (11) หนองดงเค็ง  หมู่ที ่7 
  (12) หนองเรือ  หมู่ที่ 8 
  (13) สระน้ำคึกฤทธิ์  หมู่ที่ 10 

 ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากประปาบาดาลผิวดิน และประปาหมู่บ้าน  
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  - คลองระบายน้ำเหลืองวิไล  จำนวน 1  สาย  พ้ืนที่  หมู่ที่ 2,3 
  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
  - คลองชลประทาน คลองดิน จำนวน    3    สาย 
  - คลองชลประทาน คลองปูน จำนวน    5    แห่ง  
  - ประปาผิวดิน   จำนวน    1    แห่ง  จำนวน  3  ถัง 
  - บ่อน้ำบาดาล    จำนวน    4    แห่ง  จำนวน  4  ถัง  หมู่ที่ 7,8 
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8.2 ป่าไม้  ป่าชุมชนดงเห็ดแดง 
 8.3 ภูเขา  ในเขตตำบลไมม่ีภูเขา 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลหนองหิน 
 ในพ้ืนที่ของตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามลำดับ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ก็ได้แก่ ดิน แหล่งน้ำ 
 
9. อื่น ๆ 
 9.1 ปราชญ์ชาวบ้าน 
  - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 
 

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1. นายคำมี หมื่นหาวงศ์ 01/01/2505 67 ปี 5 ม. 1 ป.ตรี ด้านการทำปุ๋ยชีวภาพ หมอดู 

  
- บ้านข่อย หมู่ที่ 2 

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1. นายไสว  สุโพธิ์ 01/01/2491 73 ปี 212 ม. 2 ป.4 ศาสนพิธีต่างๆ หมอสูตร 
2. นายลี  ไชยรัตน์ 01/06/2490 74 ปี 71  ม. 2 ป.4 หมอพ้ืนบ้าน 
3. นายบุญรอด  ผลาผล 07/03/2485 79 ปี 93 ม. 2 ป.4 หมอยาสมนุไพร 
   
  - บ้านหนองพุก หมู่ที่ 3 
 

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1. นายบุญเหลือ ทองหนองบัว 01/01/2489 70 ปี 43 ม. 3 ป.4 หมอยาสมุนไพร/หมอเป่า 
2. นายหวด ศรีสงคราม 04/06/2482 77 ปี 15  ม. 3 ป.4 หมอรักษากระดูกหัก 
3. นางสม หัดที 01/01/2481 78 ปี 6  ม. 3 ป.4 หมอตำแย 
4. นายอ่อน สิงห์จันทร์ 07/07/2493 66 ปี 53 ม. 3 ป.4 จักสาน 
5. นายอ ุสอนคูณ  01/01/2493 66 ปี 22 ม. 3 ป.6 หมอยาสมุนไพร/หมอเป่า 
6. นางกุสุมาภรณ์ พากเพียร 08/10/2499 60 ปี 48 ม. 3 ป.6 หมอนวดแผนไทย 
   

- บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ 4 
 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ทีอ่ยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1. นายสมจิตร  สุโพธิ์ 03/09/2489 75 ปี 155 ม. 4 ป.4 ด้านพุทธศาสนา 
2. นายคำแพง ธุระพันธ์ 01/01/2478 86 ปี 101 ม. 4 ป.4 ด้านพุทธศาสนา 
3. นายวิลัย  ศรีมะณ ี 02/12/2498 66 ปี 125 ม. 4 - ด้านดนตรี 
4. นายคำภู  ไชยรัตน์ 05/07/2491 73 ปี 6 ม. 4 ป.4 จักสาน 
5. นายอ่อนสา  สวนมอญ 05/07/2505 59 ปี 213 ม.4 ป.6 หมอยาพื้นฐาน 
6. นายอำนวย บัวแดง 20/08/2501 63 ปี 147 ม. 4 ป.4 จักสาน 
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   - บ้านป่าแถม หมู่ที่ 5 
 

ชือ่ปราชญช์าวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1. นายสาง สวนมอญ 01/05/2475 89 ปี 101 ม. 5 ป.4 -  หมองู ยาสมุนไพร 

- ด้านพุทธศาสนา 
หมอสูตร บายศรีสู่ขวัญ 

2. นางมอญ อุดมโภชน์  04/05/2484 79 ปี 101 ม. 5 ป.4 หมอตำแย หมอนวด 
3. นายเกษม พัทโท - 81 6 ม.5 ป.4 ด้านพุทธศาสนา 

   
- บ้านหนองหินน้อย หมู่ที่ 6 
 

ชื่อปราชญช์าวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1. นายแพง บัวแสน 03/09/2484 80 ปี 83 ม. 6 ป.6 หมอยาสมุนไพร หมอเป่า 
2. นายบุ  สงฆะนาม 05/04/2488 76 ปี 126 ม. 6 ป.4 หมอยาโบราณ 
3. นางแอ่ง  สวนมอญ 06/06/2490 74 ปี 58 ม. 6 ป.4 นวดแผนโบราณ 
4. นางหนู สวนมอญ 07/09/2484 81 ปี 178 ม. 6 ป.4 นวดแผนโบราณ 

5. นางบุญใบ  บุญปก 01/01/2483 66 ปี 26 ม. 6 ป.6 นวดแผนโบราณ 
 
   - บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 

 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ทีอ่ยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 

1. นายดาวเรือง เพชรสังคาด 06/06/2494 65 ปี 33 ม. 7 ม.6 ด้านพทุธศาสนา หมอสูตร  
บายศรีสู่ขวัญ 

2. นายพิมพ์ พากเพียร 01/05/2484 75 ปี 29 ม. 7 ป.4 หมอยาสมุนไพร 
3. นายสุบรรณ์ รูตังติ 20/06/2496 63 ปี 55 ม. 7 ป.4 จักสาน 
4. นางบุญ  ศรีโยธา 17/06/2489 70 ปี 1 ม. 7 ป.4 หมอยาสมุนไพร 
5. นางนิ่มนวน ชุมจันทร์ 15/11/2522 37 ปี 79 ม. 7  หมอนวด ประคบสมนุไพร 

   
  - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 
 

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1. นายวิเชียร อวนศรี 01/01/2491 71 ปี 3 ม. 8 ป.4 ศิลปะการแสดง 
2. นายพา ผลาผล 02/05/2466 97 ปี 4 ม. 8 ป.4 หมอยาสมุนไพรพืน้บ้าน  
3. นางนาง พลภูงา 05/01/2495 84 ปี 9 ม. 8 ป.4 หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน 
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  - บ้านดอนก่อ หมูที่ 9 
 

ชือ่ปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 
1.นายสมบูรณ์ ผลาผล 13/07/2487 72 ปี 18 ม. 9 ป.4 ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
2. นายฝั่น ผลาผล 02/07/2479 80 ปี 9 ม. 9 ป.4 หมอยาสมุนไพรพืน้บ้าน 
3. นายอุทัย พวงพันธ์ 03/05/2487 72 ปี 10 ม. 9 ป.4 ตัดต่อกิง่ไม ้การเพาะเห็ด 

 
- บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 10 

 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ว/ด/ปี เกิด อายุ ที่อยู่ การศึกษา ปราชญ์ด้าน/เรื่อง 

1. นายเงิน สอนคุณ 01/08/2490 74 ปี 17 ม. 10 ป.4 หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน 
2. นายคำพอง ผลาผล 20/06/2502 62 ปี 55 ม. 10 ป.4 หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน 
3. นางใย ผลาผล 01/03/2493 71 ปี 16 ม. 10 ป.4 ด้านแพทย์แผนไทย 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมี ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้ 
หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติ
พจน์ "มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับ
ผลชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง 
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ❖ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี 
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าหมาย 
   2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
   2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง 
ประเทศ 
   2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
   

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ตัวชีวั้ด ประกอบด้วย 
   (1) ความสุขของประชากรไทย  

(2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
(3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
   (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมัน่คงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ  
   (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ 
เรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวม
จิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความ
เข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมทีจ่ะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดย 
   1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง 
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
   1.3 การพัฒนาและเสรมิสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มเีสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   
   1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกนัและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที ่
สำคัญ 
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และปอ้งกันไม่ให ้
ปัญหาใหมเ่กิดข้ึน โดย 
   2.1 การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  
   2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
   2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ  

2.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ 
ทางทะเล 
  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย 
   3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ  
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบ 
   3.3การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบรหิารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
  4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่ 
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย  
   4.1 การเสริมสร้างและรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ      

4.2 การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ  
4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ 

ภาครัฐ 
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  5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญตา่ง ๆ ทำงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย  
   5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรบัการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ 
มั่นคงแบบองคร์วมอย่างเป็นรูปธรรม  
   5.2 การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ 

5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  ❖ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ 
ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่
อนาคต 
  เป้าหมาย 
   1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  ตัวช้ีวัด 
   3.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 

3.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
3.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  1.การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกบัการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ 
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 
   1.1 เกษตรอัตลักษณพ้ื์นถิน่ 

1.2 เกษตรปลอดภัย 
1.3 เกษตรชีวภาพ 
1.4 เกษตรแปรรูป 
1.5 เกษตรอัจฉริยะ 

  2.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตทีขั่บเคลื่อน 
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  
   2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
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  3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ำคัญของการ 
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย  
   3.1 ท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรม 

3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
3.4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

  4.โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนทีแ่ละเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย 
   4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 

4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

  5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ 
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ทีม่ีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
   5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

  ❖ 3. ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ 
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะทีด่ีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
  เป้าหมาย  
   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  

2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
  ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 
   1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
3.การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

   โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 
ประเด็น ได้แก่ 
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  1.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
ทีพึ่งประสงค์ โดย 
   1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

2. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
6. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ  
7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  2.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
   1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์  

2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรบักบัศตวรรษที่ 21  
3.ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

  3.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรยีนให้มีทักษะ 
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  
   1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21  

2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
3.การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4. การพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ 

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   6. การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ  

7. การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  4.การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  
   1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อต้ังแต ่ 
ระดับปฐมวัย 
   2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มี 
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ  
   3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
  5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสงัคม โดย 
   1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมให้ชุมชน 
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ฐานในการสรา้งสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  6.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย 
   1. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

2. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว 
และชุมชนในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์  
   3. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ  

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  7.การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
   1. การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขัน้พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  

2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
3. การส่งเสริมการกฬีาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

  ❖ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ 
ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  เป้าหมาย  
   1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ 

2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มาเป็นกำลัง  
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
   1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 

2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ  

เทคโนโลยีคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอาย ุ
 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
  1.การลดความเหล่ือมลา้ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย 
   1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  

2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
3. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์  

มีความปลอดภัยในการทำงาน 



 

ห น ้ า  | 26 

   5. สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  
6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้ 

น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
   8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
  2.การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย  
   1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค   

2. กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตล่ะกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
3. จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อ 

สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
   4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ 
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
   5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  

6. การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
  3.การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย  
   1. สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง 
ของภาคส่วนต่าง ๆ  
   2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ  
6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

  4.การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย  
   1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต  
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
   2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  

3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ  
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาใหกั้บชุมชน 

  ❖ 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร ต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 
3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพือ่คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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  เป้าหมาย 
   1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน  
มีสมดุล 
   2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก การ 
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
   3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน ขีด 
ความสามารถของระบบนิเวศ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
   1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 โดยประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
6 ประเด็น ได้แก่ 
  1.สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  
   1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน 
   2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด  

3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทัว่ประเทศ 
4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

  2.สร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  
   1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
3. ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ  

  3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย  
   1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวขอ้งกับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน และ  
   4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติใหมท่ีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมอิากาศ 
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  4.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง โดย 
   1. จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่ 
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
   2. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง 
ภูมนิิเวศอย่างยั่งยืน 
   3. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
   4. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ  
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
   5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ 
   6. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรค 
อุบัติใหม่และอุบัติใหม่ 
  5.พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  
   1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ   

2. เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทัง้ระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ 
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
   3. พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ  
5.พัฒนาความมัน่คงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา 

และการเข้าถึงอาหาร 
  6.ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย  
   1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  

2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมทีส่ำคัญ และ 
   4. พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
  ❖ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที ่
สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุม้ค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
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ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มเีพียงเท่าทีจ่ำเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
   1. ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ  

2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ  
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  

 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8  
ประเดน็ ได้แก่ 
  1.ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  
โปร่งใส โดย  
   1. การให้บรกิารสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ  

2. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
  2.ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก  
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย  
   1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ  
3. ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

  3.ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาประเทศ โดย 
   1. ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ  
3. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็น 

หน่วยงานทีม่ีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
  4.ภาครัฐมีความทันสมัย โดย  
   1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ  

2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทนัสมัย 
   5.บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน  
และ เป็นมืออาชีพ โดย 
   1. ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ 

2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
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  6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  
   1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

  7.กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย  
   1. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลง  

2. มีกฎหมายเทา่ทีจ่ำเป็น และ  
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

  8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
   1. บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมัน่ในหลักประชาธิปไตย เคารพ 
ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ทีพึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
   2. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง  

3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
รว่มกัน 
   4. ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
กระบวนการยุติธรรม และ 
   5. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ไดน้อมนำหลัก “ปรชัญา  
เศรษฐกิจ พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยใหสังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลใหการพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ไดจ้ัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 –  
2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใ้หความสำคัญกับการมีสวนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค 
สวน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่องเพ่ือร่วมกัน กำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุงสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห
งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 สวน ไดแ้ก 
  สวนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  

สวนที่ 2 การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ – สถานการณและแนวโนมภายนอก –  
สถานการณและแนวโนมภายใน  
  สวนที่ 3 วัตถุประสงคและเป้าหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

สวนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ประเทศไทยยังมีปญหาใน ด้าน คุณภาพคนในแต่ละชวงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน 
คอนข้างต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของ แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่นอ้ย
ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึงตองให ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนใหมีความสมบูรณเพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคมได้รับการศกึษา
ที่มคีุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะ ที่ดีข้ึน คนทุกช
วงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีสวนร่วม ใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม  
  การพัฒนาในชวงที่ผ่านมา ทำใหสังคมไทยก้าวหนาไปหลายด้าน แต่การแกปญหาความเหลื่อมล้ำ  
และสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ คืบหนาช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง ข้อจำกัดในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อไป จึงจำเป็นตองมุงลดปญหาความ เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่
แตกต่างกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้ง 
เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเข้มแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับสวนแบ
งผลประโยชน ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได้อย่างย่ังยืน 
  แนวทางการ พัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
   1 การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด สามารถเขาถึงบริการที่ม ี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและ เยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ 
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษาใหทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
   2 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให 
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่ มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่าน
การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และ  
   3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานราก 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ จัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชน
และ ครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทำหนาที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูบ้าน/ตำบล
ที่ทำหนาที่ท้ังการให  
กูยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานราก โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ เป็นแม่ข่าย 
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   เศรษฐกิจไทย ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ 
โลกซบเซาและข้อจำกัด ภายในประเทศเอง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถใน
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การแขงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา 5 ปต่อจากนี้ไป จึงเน้นให
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ ขยายตัวและเป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและ 
เอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเขาสู่
ระบบภาษี มากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง
เน้นใหเศรษฐกิจรายสาขามี การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมนิเวศการทองเที่ยวสามารถ ทำรายได้และแข
งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาท ต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 
   1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน  
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด้านการเงิน 
อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของ ระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
   2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการมุงเน้น 
การสร้างความเชื่อมโยง ของหวงโซมูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน  
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขัน ของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเขาสู่
ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพป จจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีด
ความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อ ส่งเสริม
การค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน 
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และ 
ยั่งยืน 
  กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมส่งผลกระทบต่อความ มั่นคง 
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการ
เพ่ิมบทบาทของ ประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการร้าย
และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตและการ คุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปองและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ใหเป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนร่วมปองกัน แกไข ปญหาความม่ันคง ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานา
ประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมีความ พร
อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี
การบูรณาการ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
   1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมอืภัยคุกคามทั้ง 
การทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ  
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   3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร  
ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
   4 การรักษาความมั่นคงและ ผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอำนาจอธิปไตยและสิทธิใน 
อธิปไตยในเขตทะเลและ  
   5 การบริหารจัดการ ความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ 
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนา ภายใตการมีสวนร่วมของภาคประชาชน 
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่
สามารถ อำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยการพัฒนาระยะ ต่อไปจึงตองเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
โดยมุงเน้นในเรื่องการลดสัดสวนค่าใชจ่าย ด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการ ประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับ คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยู่ในระดับ
ที่ดีขึ้นและการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิ ได้กระทำความผิด แนว ทางการพัฒนาสำคัญ 
ประกอบด้วย  
   1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส  
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   2 ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ และสรา้งกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจ่ายมี ประสิทธิภาพ  
   3 เพิ่ม ประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได้มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและ  
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอำนวยความสะดวกตรงตามความตองการ  
   4 เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนได้รับการ 
บริการอย่างมี ประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
   5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม 
   6 ปฏิรูป กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ ข้อบังคับ 
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้าง พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปญหาด้านความต่อเนื่อง 
ในการดำเนินการและปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ทำใหมีข้อจำกัดในการสนับสนุนการ พัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงมุงเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใชพลังงานและ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่ง สาธารณะในเขตเมือง 
และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และทา
อากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวก
ทางการ ค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนต่อปริมาณการใชพลังงานขั้น
สุดท้ายและลดการ พ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาด้าน



 

ห น ้ า  | 34 

สาธารณูปการ น้ำประปา แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบด้วย 
   1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเป็น โครงข่ายหลักในการเดินทาง 
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนา ระบบขนส่งทาง
น้ำ  
   2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ขนส่ง อาทิการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ ลงทุนด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง ประปาใหครอบคลุมและทั่วถึงและการ
บริหารจัดการการใชน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
   3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนา และยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ อุปทานใหได้มาตรฐานสากลและพัฒนา และ ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า  
   4 พัฒนาด้านพลังงาน อาทิจัดหาพลังงานใหเพียงพอและ สร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน  
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและ พลังงานสะอาด  
   5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ ใหทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจและ  
   6 พัฒนา ระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำ 
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

การพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย 
ความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและการนำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสม องคความรูเพ่ือพัฒนา เทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางด้าน
เทคโนโลยีซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมสูงตก อยู่กบัประเทศผู้เป็นเจ้าของ เทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้การ พัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและการเพ่ิมความสามารถ ในการประยุกตใช
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิต และ
บริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
   1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย และพัฒนาและผลักดันสู่การใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ  
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี ที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   2 พัฒนา ผู้ประกอบการใหเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหมีบทบาท 
หลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการ จัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทยและ 
   3 พัฒนาสภาวะ แวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย 
อาทกิารเร่งการผลิตบุคลากร สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความตองการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 
  ❖ ยุทธศาสตรท์ี่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศ ไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่  
และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดน ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขต เมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองใหเป็นเมืองนาอยู่ และมีศักยภาพในการ
รองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาค
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กลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีก
ด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเน้นในเรื่องการลดชองว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรมมากขึ้น การเพ่ิม จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนาอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอมและการเพ่ิมมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
   1 การพฒันาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอย่าง ทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือใหเป็น 
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคมูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความ ยากจนสู่
เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำพัฒนาภาคใตเป็นฐานการสร้างรายได้ที่ 
หลากหลาย 
   2 การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดใหเป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม  
การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใตการมีสวนร่วมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ 
   3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาท ิพัฒนาฟนฟู พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ใหเป็นฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่าง ประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรีเปิด 
เสรีและเปิดโอกาส โดยมุงเน้นการพัฒนาและ ขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่อง จากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุน ที่เสรี เปิดกว้างและเป็นธรรม 
ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมใหผู้ประกอบการไทยไป ลงทุนใน
ต่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศ 
นอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่
ครอบคลุม และมีการใชประโยชนได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน ประเทศไทยเป็น ฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวน ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต และ ประเทศไทยเป็นหุ้นสวนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
   1 ขยายความ ร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้า 
และบริการของไทย  
   2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ 
ภูมิภาคภายใต แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวย
ความสะดวกและลด ต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
   3 พัฒนาและส่งเสริมใหไทยเปน็ฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่ โดดเดนใน 
ภูมิภาค  
   4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  

5 เปิดประตูการค้าและพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นสวนทางยุทธศาสตร์ 
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ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความ เสมอภาคกัน 
   6 สร้างความเป็นหุ้นสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  

7 เขาร่วม เป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค  
8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่อง 

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
   9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศและ  

10 ส่งเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศ ที่สำคัญ 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) แนวคิดและทิศทางการ 
พัฒนา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบ อุทกภัย  
และภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ 
ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน 
ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ทุน เทคโนโลยี
และ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านใน กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงท่ีกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการ
พัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 
ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ  
โขง” 
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนา 
เศรษฐกิจของภาค  
   2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา  
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
   3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให้ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
   4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมี 
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  เป้าหมาย  
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1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  

ลดลง 
   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ยุทธศาสตรท์ี ่1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างย่ังยืน  
   แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการ ปรับปรุง 
อ่างเก็บน้ำ หนองฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ 
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในพ้ืนที่
การเกษตร  
    2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุม่น้ำโขง ชีมูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา  
แหล่งน้ำ ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค  
    3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น  

4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้ม ีความ 
สมดุลระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัย และภัยแล้ง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด  
ความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดิน ทำกิน 
ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝีมือและอบรมให้ความรู้เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์ โมเดล 
และหนองบัวลำภูโมเดล  
    2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม สวัสดิการ 
ทางดา้นสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การดูแลผู้
พิการและผู้สูงอายุและสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ใน บั้นปลาย
ชีวิตยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสาร ทาง
อินเตอร์เนต็เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  
    3) พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาที่มี 
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี รายได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
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การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดำเนินชีวิตที่ยึด
มัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
    4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง  
อาทิจังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภูกาฬสินธุ์อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี  
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน 
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืด
มี เกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาล
ใน การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้งพัฒนา
ระบบคัด กรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน  
    5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่ หรอืผู้ดูแล 
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทัง้ทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  
    6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย  
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง 
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย ยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ นิเวศ
การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน 
เกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
    2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนทีจ่ังหวัด ยโสธร  
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการ ผลิต 
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต 
พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคา 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน  
เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิก
กลุ่ม ผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพ้ืนที่
ที่มีความ พร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือ
ขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่
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เหมาะสม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการ
ส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตร อินทรีย์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
    3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ ความ 
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์การตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่
เป็น สารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และ
อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของ
ตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์
ชัยภูมิบุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการ
ปรับปรุงพันธุ์ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและ
ทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิม
ช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่ อาเซียน 
    4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีสำคัญ  
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ 
ที่ ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสีย
จาก โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 
ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุข
และการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุบลราชธานีและสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริม
การแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์อำนาจเจริญ และอุดรธานีโดยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ
ตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต 
โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์
หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการ
นำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระดับชุมชน 
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    5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค  
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบใน
พ้ืนที ่พัฒนา ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่ เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-
Commerce 
    6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนทีท่ี่ม ีศักยภาพให้ก้าว 
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิกาฬสินธุ์ขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมา สุรินทร์และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์  พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้ งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ
และ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ 
    7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่ม ี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ  
สังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ความ สะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การ
เพ่ิม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 
    8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ  
หลากหลายทาง ชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานีสกลนคร 
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์และ พ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูปลูกป่า และ
ป้องกันการบุกรุก เพ่ือ รักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
    9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและ ความคิด 
สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ 
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในขั้นประยุกต์ และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และโรงงานนำร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา  

    1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน ในการ 
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่  
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์เมืองเก่า
นครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบ
การเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล 
ส่งเสริม การตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติ
ธรรม กลุ่ม สุภาพสตรีเป็นต้น 
    2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ 
ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้และเชื่อมโยง
สู่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่
สร้างจากทุนทาง วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนา
บุคลากรและผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่
ท่องเทีย่วให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและ สุขลักษณะให้นักท่องเทีย่ว 
    3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีและสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-
สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิการท่องเที่ยว/
พักผ่อน ชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและ
การเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) 
เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะ ทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 
    4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี  
หนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมี
ชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษา
วิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรม
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่ง
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อำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ 
ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
    5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย 
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและ ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหาร 
เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุก 
ระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ 
ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา 
นานาชาติรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยว 
    6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิเลย นครราชสีมา อุบลราชธานีโดย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด ความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่า
ต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวใน พ้ืนที่มาก
ขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะ เครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลัก
ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความ ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม มัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น
พัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดีส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที ่เศรษฐกิจหลัก 
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ใหม่ ๆ ของภาค  
   แนวทางการพัฒนา 
    1) เร่งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และ  
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ  
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา -หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วง
ขอนแก่นหนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานีและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วง
ระเบียง เศรษฐกจิ EWEC ด้านตะวันออก 
    2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์อาทิ การพัฒนา 
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความ 
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน (อุดรธานีอุบลราชธานีบุรีรัมย์ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
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ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
    3) พัฒนาเมืองขอนแก่นใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ สุขภาพและ  
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง นิเวศ เขต
นวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง  
พ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบา 
เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่ง
อ่ืน 
    4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิเมืองขอนแก่น เมือง 
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานีโดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แบบผสมผสานทั้งการทำงาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่ 
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทินครพนม 
หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 
    5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ ความ  
เชี่ยวชาญ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้  
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ 
การ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และ
พัฒนาสถาน ีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน บ้านในการ 
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ  
จัดการ ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้ มาตรฐานสากล  
เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว  (National 
Single Window) เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุด ผ่อน
ปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 
    2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5  
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานีและรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง 
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและ 
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 
     
    3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความ
พร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในระยะ 5 ปี (2566-2570) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความน่าอยู่ 
และทันสมัย (Smart Cluster) มีเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการมขีีดความสามารถ  
ในการแข่งขันสูง บนพ้ืนฐานทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การลงทุนการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ สามารถตอบสนองเชื่อมโยงความต้องการของตลาดในอนาคตทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ได้อย่างโดดเด่น รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคมมีศักยภาพบนฐานภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมสามารถพ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุ้มกันในการจัดการพิบัติภัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทันดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข มีคุณภาพอย่างเท่าเทีมและมีความเป็นสากล 
  เป้าหมายการพัฒนา 
  “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต  สังคมม่ันคงอย่างยั่งยืน” 
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ 

2. มูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
3. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 

  ประเด็นการพัฒนา 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา รวม 4 ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดได้รับการปรับโครงสร้างให้เป็นภาคการผลิตที่มีผลตอบแทนสูง ผ่านการ 
ยกระดับผลิตภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายด้วยภูมิปัญญา  เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญต่อภาคเกษตร เช่น แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน และ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และสร้างผู้ประกอบการด้านเกษตร
ทีส่ามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   1) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 

1.1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินคา้เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ขยายตัวร้อยละ 5 
1.2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 5 
1.3) มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 

    
   2) แนวทางการพัฒนา 
    2.1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างให้เป็นภาคการผลิตที่มีผลตอบแทนสูง ผ่านการยกระดับผลิตภาพ  
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายด้วยภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    2.2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ระบบโลจิสติกส์การเกษตรและการตรวจ 
รับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าการเกษตร 
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    2.3) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพ่ือแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต และ 
ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประดยชน์เชิงพาณิชย์ 
    3.4) สร้างผู้ประกอบการด้านเกษตร และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อรองรับระบบ 
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   3) แผนงานโครงการ 
    3.1 แผนงานพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในตลาดมูลค่าสูง 

3.2 แผนงานการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
    3.3 แผนงานด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพ่ือผลิต 
การเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
    3.4 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์การเกษตร 

3.5 แผนงานส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าการเกษตร 
3.4 แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 
3.5 แผนงานยกระดับผู้ประกอบการด้านการเกษตรเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
3.6 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับ 

ระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และการ 
ท่องเที่ยวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   SMEs วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีศักยภาพ สามารถนำอัตลักษณ์ วัฒธรรมและภูมิปัญญาชอง 
ชุมชนมาเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเข้าถึงตลาดสมัยใหม่ โครงข่าย
คมนาคม เชื่อมโยงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค เป็นศูนย์กลางขนส่งระบบรางในภูมิภาค ขับเคลื่อนเมือง
นวัตกรรมระบบราง และพัฒนาแรงงานด้านระบบรางและระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการและแรงงานด้านโลจิ
สติกส์ และระบบรางมีองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง เน้นสร้างคุณค่าการ
ท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเฉพาะ สร้างภาพลักาณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวชุมชน) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน เน้นคุณค่าอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้าง
พ้ืนที่หรือกิจกรรม การท่องเที่ยวใหม่ เพ่ือตอบสนองทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต เพ่ิมมูลค่าและกระจาย
รายได้การท่องเที่ยวสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการสร้างอัตลักษณะและการเข้าถึงช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย 
   1) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 

1.1) มูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 20 
1.2) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวงรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 50 
1.3) อัตราส่วนได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มจังหวัด 

50 : 50 
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   2) แนวทางการพัฒนา 
    2.1) พัฒนาศักภาพ SMEs และส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  
และส่งเสริมการลงทุนของกลุม่จังหวัด 
    2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการพัฒนาทักษะแรงงานเพ่อรองรับระบบ 
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
    2.3) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบราง  
และอุตสาหกรรมอากาศยานเพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
    3.4) พัฒนาการท่องเที่ยว และยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าบนฐานความยั่งยืน 

3.5) การพัฒนาตลาดสินค้า การบรกิาร และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจ 
แห่งอนาคต 
   3) แผนงานโครงการ 
    3.1 พัฒนาศักภาพ SMEs และส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
และส่งเสริมการลงทุนของกลุม่จังหวัด 
    3.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการพัฒนาทักษะแรงงานเพ่ือรองรับ 
ระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
    3.3 แผนงานพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
    3.4 แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยว และยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าบนฐานความยั่งยืน 
อุตสาหกรรมอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
    3.5 แผนงานการพัฒนาตลาดสินค้า การบริการ และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับระบบ 
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าวสูร่ะบบ 
เศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากดภัยธรรมชิ สาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 
   กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้รับการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) มีการพัฒนาระบบกลไก
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณา
การ การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมความเป็นเมืองและชุมชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวในกลุ่มจังหวัด การจัดการของเสีย น้ำเสีย ฝุ่น ควันของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ แบบบูรณาการ และจากการที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีพ้ืนที่ประสบภัยซ้ำซาก 
และพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องำด้รับการจัดการ
ให้มีความเสี่ยงลดลงทุกภาคส่วน 
   1) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 

1.1) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน  
1.2) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  
1.3) ดัชนีการรับมือกับพิบัตภัยด้านน้ำ  
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   2) แนวทางการพัฒนา 
    2.1) ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)  
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
    2.2) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการผลิตและการพัฒนาเมือง 

2.3) ส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ 
2.4) การจัดการของเสีย น้ำเสีย ฝุ่น ควันของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์แบบบูรณาการ 
2.5) เสริมสร้างการบูรณาการลดความสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและ 

เทคโนโลยี 
   3) แผนงานโครงการ 
    3.1 แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
economy)และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
    3.2 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการผลิตและการ 
พัฒนาเมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ 
    3.3 แผนงานส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ เชื่อมโยง 4  
จังหวัด 
    3.4 แผนงานบูรณาการการจัดการของเสีย น้ำเสีย กลุม่จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 

3.5 แผนงานการแก้ไขปัญหา ฝุ่น ควันของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์แบบบูรณาการ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่า 
อยูอ่ย่างย่ังยืน 
   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม พัฒนาชุมชน พื้นที่  
และเมืองให้เป็นพื้นที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน บนความ 
ท้าทายของเทคโนโลยีและโรคอุบัติใหม่ พัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข ชีวอนามัย ที่เป็น
ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/พื้นท่ี เชิงสร้างสรรค์ให้เป็นพ้ืนที่น่าอยู่สำหรับทุกคน 
   1) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    ตัวช้ีวัด (KPI) 

1.1) ความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
1.2) จำนวนชุมชน พื้นที่ ดได้รับการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่เป็นอยู่สำหรับทุกคน 

 

    
   2) แนวทางการพัฒนา 
    2.1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเท่ียม 

2.2) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม แก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น 
2.3) พัฒนาชุมชน พื้นที่ และเมืองให้เป็นพื้นทีน่่าอยู่สำหรับทุกคน 

   3) แผนงานโครงการ 
    3.1 แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเท่ียม 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม แก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น 
    3.3 แผนงานพัฒนาชุมชน พ้ืนที่ และเมืองให้เป็นพื้นทีน่่าอยู่สำหรับทุกคน 
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 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 
  ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
   1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ 5 ปี)  
    “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
   2. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
    2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น  

2.2 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้  
   3. พันธกิจ 
    3.1 ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ  

3.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่า  
3.3 พัฒนาขีดความสามารถทางการแขง่ขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน  
3.4 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ หลุดพ้นความยากจน  
3.5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ  
3.6 สร้างความม่ันคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

   4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
    4.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
     1) ประเด็นการพัฒนา  

พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
สู่เกษตร มูลค่าสูง 
     2) วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิต ในพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ และสร้าง  
ผลผลิตมูลค่าสูง  
      2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวเนื่อง  
ให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้  
      3. เพ่ือลดการทำเกษตรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม และปรับสู่การทำเกษตรทางเลือกท่ีมีมูลค่าสูง  
และเหมาะสม 
      4. เพ่ือเพ่ิมรายได้ GPP ภาคเกษตรต่อสัดส่วน GPP จังหวัดให้สูงขึ้น 
     3) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
      1. สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ต่อ GPP จังหวัด เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3  

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  
3. จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบ Smart Farm เพ่ิมข้ึน 200 แปลง/ฟาร์ม  
4. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 

     4) แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง และลดพ้ืนที่การทำเกษตรที่ 
ไม่เหมาะสม ปรับสู่สินค้าชนิดใหม่ทีม่ีมูลค่าสูง เหมาะสมกับพ้ืนที่ และทิศทางการตลาด 
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      2. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือยกระดับสู่การทำเกษตร 
สมัยใหม่ (Smart Farm) และต่อยอดสู่เกษตรชีวภาพตามแนวคิด BCG Model 
      3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ มุ่งสู่มาตรฐานเกษตร GAP อินทรีย์ และGI ให้ 
ครอบคลุม โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้  
      4. พัฒนาระบบนิเวศน์ปัจจัยการผลิต ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ระบบ  
ฐานข้อมูลภาคเกษตรและน้ำ (Big data) ของจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรแบบแม่นยำ 
      5. พัฒนาและส่งเสริมทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษข้าวหอมมะลิมูลค่าสูง  
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารของภูมิภาค 
    4.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
     1) ประเด็นการพัฒนา  

เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
     2) วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้อุตสาหกรรมครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปมีขีด  
ความสามารถ ทางการแข่งขัน และเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
      2. เพ่ือยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและ  
ดึงดูดนักท่องเทีย่ว นำมาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด 
      3. เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ทั้งระบบของ  
จังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบราง อุตสาหกรรมอากาศยาน เชื่อมภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการค้า 
การ ลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
      4. เพ่ือเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปในอัตราเดียวกับการขยายตัว  
ของภูมิภาค และของประเทศเดียวกับการขยายตัวของภูมิภาค และของประเทศ 
     3) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
      1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 5 
      3. มูลค่าการการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
      
     4) แนวทางการพัฒนา 
      1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และSMEs ให้มีขีดความสามารถ  
ทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม ่ 
      2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว การค้า  
และการลงทุน  
      3. ส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่ง  
ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งยกระดับวัฒนธรรมพื้นถ่ินเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
      4. พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโตยิ่งขึ้น  
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5. พัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจ  
แห่งอนาคต 
    4.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
     1) ประเด็นการพัฒนา  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน  
ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     2) วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้มีทักษะ เรียนรู้ 
ได้ดว้ยตนเองในทุกช่วงวัย  
      2. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับอาชีพและรายได้ภาคครัวเรือนให้สูงขึน้  

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง สุขภาพดี  
4. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์  
5. เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

     3) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
      1. คนยากจนตาม TPMAP ของจังหวัดลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี  

2. ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ของคนในจังหวัดร้อยเอ็ดลดลง 0.02  
3. อัตราผู้ป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี  
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี  
5. คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพ่ิมข้ึนสูงกว่าค่ากลางของระดับประเทศภายในปี  

พ.ศ. 2570 
     4) แนวทางการพัฒนา 
      1. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย  
โดยเฉพาะคนจนตาม TPMAP เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยแนวคิดโมเดล smart tambon ให้
เกิดการ แก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุด ยั่งยืน  
      2. พัฒนาทักษะและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีความพร้อมต่อการปรับโครงสร้าง 
การผลิต และสอดคล้องกับทิศทางตลาดแรงงาน ให้มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น  
       
      3. พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อลดอัตราผู้ป่วย  
และตาย  
      4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอบรมให้เท่าเทียม ทั่วถึง ตามความ  
เหมาะสมทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนให้มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ 
21 และสามารถแข่งขันได้ 
    4.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
     1) ประเด็นการพัฒนา  

เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพ 
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ภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน 
     2) วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ืออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และมีสมดุล  

2. เพ่ือฟ้ืนฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการ  
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
      3. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการสร้างโอกาสให้กับประชาชน  
ทุกภาคส่วนเข้าถึงทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน  
      4. เพ่ือให้ขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งระบบได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก  
วิชาการ เป็นจังหวัดสะอาด 
     3) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
      1. สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี  

2. ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคท่ีเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 100  
3. สัดส่วนของปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดข้ึน ร้อยละ 75  
4. ได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดสะอาดภายในปี 2570 5. พ้ืนที่ความเสียหายอุทกภัยและ  

ภัยแล้งลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี 
     4) แนวทางการพัฒนา 
      1. อนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  

2. บริหารจัดการและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี การนำยุทธศาสตร์ BCG  
Model มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
      3. เพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการบริหารจัดน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำใน  
พ้ืนที่แล้งและท่วมซ้ำซาก  
      4. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เพื่อมุ่งสู่  
การเปน็จังหวัดสะอาด  
      5. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่า  
ทางการผลิตภาคเกษตร 
    4.5 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
     1) ประเด็นการพัฒนา  

เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง 
     2) วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
      2. เพ่ือให้ภาครัฐเกดิการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

3. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) แบบบูรณาการ เพื่อการอำนวยความสะดวก  
ต่อการบริการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และมีสมรรถนะสูง  
      4. เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมในคดี 4 กลุ่ม จับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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     3) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
      1. จังหวัดร้อยเอ็ดและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการประเมินและมีค่าคะแนน ITA  
ระดับประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50  
      2. จังหวัดมีการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ให้อยู่ในระดับก้าวหน้า ภายในปี  
พ.ศ 2570  
      3. ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมในคดี 4 กลุม่ จับกมุผู้กระทำผิด ร้อยละ 85  

4. จำนวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 95  
5. เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับการดำเนินการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 

     4) แนวทางการพัฒนา 
      1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง  
สมานฉันท์  
      2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด และ 
ปัญหา สาธารณภัย  
      3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหาร  
ราชการภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
      4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ระบบราชการ  
อัจฉริยะ (Smart Governance) และจังหวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ  
      5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีวิสัยทัศน์ คือ  “องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีบริหารสาธารณะที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิน่และประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน” 
 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง  
  2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์รวม  
  1. ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
4 ประเดน็ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  เป้าประสงค์  
   ท้องถิ่นมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ตัวช้ีวัด 
   1. จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (จำนวน 203 แห่ง/ปี)  

2. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน (จำนวน 20 แห่ง/ปี)  
3. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู (จำนวน 20 แห่ง/ปี)  
4. จำนวนสถานทีก่ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมข้ึนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิม่ขึน้ (จำนวน 5  

แห่ง/ปี) 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  

2. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาชลประทาน  
และเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนา
ที ่ยั่งยืน  
   3. พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกัน 
และ บรรเทาสาธารณภัย และการจราจร 
   4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและ 
การ เรียนรู้ของประชาชนในการฟืน้ฟู ปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ำ และ
ป้องกันการ ชะล้างพังทลายของดิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  เป้าประสงค์  
   1. ประชาชนมีคุณภาพ มีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  

2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉนัท์ เกื้อกูลและเอ้ืออาทรต่อกัน 
  ตัวช้ีวัด 
   1. เด็ก/นักเรยีนและเยาวชนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100  

2. ประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต ร้อยละ 85  
3. แรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ ร้อยละ 50  
4. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 100  

  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาทัง้ในระบบ  
และนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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   2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุน่ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชน 
ต้นแบบ  
   3. พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่  
แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือและความเชี่ยวชาญ  
   4. พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม  
การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหาจากยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของ ประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป  
   5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

6. ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์  
   1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน  

2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพ่ิมมูลค่ามากข้ึน 
  ตัวชี้วัด 
   1. การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี  

2. จำนวนแหล่งท่องเทีย่วใหม่ที่สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิง  
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (จำนวน 20 แห่ง/ปี)  
   3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค้าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี  

4. จำนวนนวัตกรรมในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน (จำนวน 5 โครงการ/ปี) 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกดิขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการพ่ึงพา  
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. พัฒนาการทอ่งเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่งท่องเที่ยว  
ใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการ 
ท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ 
บริการของจังหวัด  
   3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย 
ชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน  
   4. พัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตร  
ปลอดภัย สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์ ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิน่  
   5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  เป้าประสงค์  
   1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น  

2. ท้องถิ่นมีการพฒันาตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  ตัวช้ีวัด 
   1. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพ่ิมข้ึน (จำนวน 12,000 คน/ปี)  

2. การมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100  
3. การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 100  

  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำ  
ชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  
   2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ  
ด้านอยา่งต่อเนื่อง  
   3. บริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

4. สร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อำนวยความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำใน  
สังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
   5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน  
เชิงภารกิจของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
   6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้  
เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

เทศบาลตำบลหนองหิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเปน็จุดมุ่งหมาย 
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
   
   
 
  
 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหินร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง 
องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองหิน  5  ด้าน  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การทอ่งเที่ยวและการลงทุน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ให้มีมาตรฐานและทัว่ถึงเพียงพอต่อการดำรงชีพ 
  2. ให้ประชาชนได้รับการฝึกและพัฒนาอาชีพ ทำให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ 
4. ประชาชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
5. สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการดูแลและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
  6. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรด้านการศกึษาให้มีคุณภาพและส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา ทุกระดับอย่างทัว่ถึง 
  7. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ 
พลเมืองที่ดี และทำนุบำรุง อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์
และคงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป 
  8. เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ 
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก 

“ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าภาคเกษตรกรรมปลอดสารพิษสู่ตลาด พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพิ่มรายได้ให้ประชาชน” 
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10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ในการเตรียม 

ความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  12. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอความต้องการของประชาชนตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  13. ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรอ่ืน ๆ ภาคเอกชนในการพัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  14. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กรอ่ืน ๆ ภาคประชาชน  
ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
  15. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  16. ส่งเสริมการเฝ้าระวังโรค  การป้องกันโรค  การควบคุมโรคติดต่อ และการช่วยเหลือประชาชน หรือ 
บรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และได้รับการบริการสาธารณสุข
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  

2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค และการ 
ช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และ
ได้รับการบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
  3.โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

4. ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที ่
และระบบบริหารจัดการ 
  5. เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

6. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
7. เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
8. มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
9. อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
10. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุทั้ง  10 หมู่บ้าน 
11. กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
12. ประชาชนในตำบลหนองหินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
13. จัดวางผังเมืองขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
14. มีลานกีฬาชุมชนและมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

  15. ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นทั้ง 10 หมู่บ้าน ยังคงได้รับการ  
อนุรักษไ์ว้ 
  16. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและทัว่ถึงเพียงพอ  
ต่อการดำรงชีพ  
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 

2. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
7. ประชาชนได้รว่มกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น  
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 2.6 กลยุทธ์ 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

2. พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ พัฒนาเขตไฟฟ้าเพ่ือ 

การเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

2. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิ 
4. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน  
5. พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิน่ การสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิง 

วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยววิถีไทย 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคตดิต่อ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องอบายมุขและยาเสพติด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และการสังคม 

สงเคราะห ์
  4. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพย์สิน 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 

6. สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
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สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
  1. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการศึกษาในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลขา่วสาร การรวบรวมถ่ายทอดความรู้ 
และภูมปิัญญาท้องถิน่ 
  3. ส่งเสริม พฒันาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี การศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ 
ชาวบ้าน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเดก็ เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3. พัฒนาความรู ้ความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. จัดหา พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอ้ืออำนวยต่อ 

การให้บรกิารประชาชน 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลหนองหิน 
  1. ประชาชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ไว้อย่างดี 

2. พ้ืนที่เหมาะแก่การทำการเกษตรทุกชนิด 
3. เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิและผักปลอดสารพิษ 

  ฉะนั้น ด้วยเทศบาลตำบลหนองหินที่มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ไว้อย่างดี 
และสภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การทำการเกษตร จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาล
ตำบลหนองหิน คือ 
 “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพิ่มขีดความสามารถทาง
การเกษตรทั้งข้าวหอมมะลิ สินค้าภาคเกษตรกรรมปลอดสารพิษเพื่อเป็นสินค้าเศรษฐกิจภายใน
จังหวัด นำส่งสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ” 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และการ
แข่งขนัได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 
การ

เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แหงชาติเพือ่
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง 
และยั่งยนื 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 

การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจรติ
ประพฤติมิ
ชอบและ 

ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยทุธศาสตร์
ท่ี 7 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสตกิส์  

ยุทธศาสตร์
ท่ี 8 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์
ท่ี 9 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 10 

ความร่วมมอื
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
การพัฒนาขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัด้านการคา้ การบริการ และการ
ท่องเทีย่วเชิงคุณค่าเพือ่รองรับระบบ

เศรษฐกิจแห่งอนาคต 

ประเด็นประเด็นการพัฒนาที่ 3  
อนรุักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดวล้อมก้าว
สู่ระบบเศรษฐกจิ BCG และลดความ
เสี่ยงจากดภยัธรรมชิ สาธารณภยัด้วย

พลังชุมชนและเทคโนโลย ี

ประเด็นประเด็นการพัฒนาที่ 4  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ 
ชุมชนพืน้ทีแ่ละเมืองมีความเจริญน่าอยู่

อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ของ 
เทศบาลตำบลหนองหิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่ง

น้ำ และบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านเศรษฐกจิ การประกอบอาชีพ 

การท่องเทีย่วและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพ

อนามยัและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการพัฒนาองคก์รและการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ของ 
การพัฒนาของ อปท. 

ในเขต จ.ร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม 

แผนพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบ
อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้า การลงทุน การ

บริการและการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศ

สนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหา
ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
เสริมสร้างความสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ 

BCG อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
เสริมสร้างความม่ันคงภายใน และ

ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครับให้มีสมารรถนะสูง 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
การพัฒนาขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัด้านการคา้ การบริการ และการ
ท่องเทีย่วเชิงคุณค่าเพือ่รองรับระบบ

เศรษฐกิจแห่งอนาคต 

ประเด็นประเด็นการพัฒนาที่ 3  
อนรุักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าว
สู่ระบบเศรษฐกจิ BCG และลดความ
เสี่ยงจากดภยัธรรมชิ สาธารณภัยด้วย

พลังชุมชนและเทคโนโลย ี

ประเด็นประเด็นการพัฒนาที่ 4  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ 
ชุมชนพืน้ทีแ่ละเมืองมีความเจริญน่าอยู่

อย่างยั่งยืน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลหนองหินได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วน
เสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ
เป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และเทคโนโลยี  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต เทศบาลตำบลหนองหิน ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้
อย่างรวดเร็ว และมีหน่วยงานราชการหลักอยู่ในพ้ืนที่ คือโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ    ทำให้เศรษฐกิจใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมีการสร้างอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร  ร้านค้าต่างๆ จำนวนมาก จึงทำให้เทศบาล
ตำบลหนองหินมีศักยภาพที่จะพัฒนาตำบลกระตีบให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
 ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหินยังคงเป็น
ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ  
ด้านงบประมาณ กล่าวคือบางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมาก จำเป็นต้อง  
ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เทศบาลตำบลหนองหิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจำกัดแก้ปัญหาให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคม การปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เนื่องจากถนนเป็นหลุม  เป็นบ่อ
ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก 

2. ท่อ/รางระบายน้ำ บางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนไม่ทันทำให้เกิดปัญหา
น้ำ   ท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร 
4. ระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปาให้ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
5. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝน ทำนาปี 

บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาและประกอบการเกษตรอ่ืนๆ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุง

ได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่เขต
ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงหรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จำนำแนวทางการจัดทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาเพื่อดำเนินการขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการของประชาชน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
3. ขยายเขตไฟฟ้า 
4. สร้างระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  

 ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลตำบลหนองหินยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น  
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการ
ทำนา 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปา้หมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหินมีอาชีพหลัก คือ การทำนา รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นอาจ
รวมกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ทำความเข้าใจ 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : ภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการพัฒนา จะต้อง
จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เน้นหนักในภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น 
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 ความต้องการของประชาชน 
1. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
3. จัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยหนองน้ำสาธารณะ 
4. ขุดลอกหนองน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร 
ค. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 สังคมโดยรวมภายในเทศบาลตำบลหนองหิน ยังเป็นสังคมชนบท เป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ 
 สำหรับปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาอพยพแรงงานเข้ากรุงเทพฯทำให้เกิด
ปัญหาต่างๆตามมามากมาย ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1. เด็กและเยาวชนขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม รักบ้านเกิด ประชาชนในพ้ืนที่

ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง18-35 ปีอยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปทำงานที่อ่ืน 
2. ปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้ เด็กและ

เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนลด
ค่าใช้จ่าย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เด็กเยาวชน

ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่เล่นกีฬา  
ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ 

ง. ด้านการบริหาร 
สำหรับปัญหาทางด้านการเมือง การบริหาร ได้แก่ ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง  

การบริหาร ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหินได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และข้อจำกัด  ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในตำบลกระตีบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างประสบปัญหาเรื่องราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ำ ขาดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม  ตลอดจนเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขัดแย้งกับ
รายได ้  ที่ต่ำ 

ปัญหาด้านสังคม 
ปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องของยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยก หรือพ่อแม่ไม่มี

เวลาที่จะเอาใจใส่และอบรม เนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ คนพิการที่ถูกสังคมมองว่าไร้ค่า หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่กำลังเกิดข้ึน ถึงแม้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะ
เข้าช่วยแก้ไขและยื่นมือไปช่วยเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ 
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ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชน มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาจาก

รถบรรทุกดิน หิน ทรายวิ่งบนถนนในพ้ืนที่ ทำให้สภาพถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บางเส้นทางเมื่อฝนตกเกิด
ปัญหาน้ำขังและลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุ 

ปัญหาด้านแหล่งน้ำ    
เรื่องของแหล่งกักเก็บน้ำ/คูคลอง/ห้วย/หนอง/บึง ที่ตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำ  ในช่วงฤดูฝน

เกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะพ้ืนที่บางส่วนราบลุ่มต่ำ ในเรื่องของน้ำประปาไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง 

ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล  หวังให้การพัฒนามุ่งความสำคัญแต่เรื่องของ

โครงสร้างพื้นฐาน ขาดความสนใจเรื่องของสถาบันครอบครัว เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนเรื่องของ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่น 

ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้านการศึกษา  เด็กยังขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานเข้าเรียน

ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันถูกมองข้ามและละเลยไปด้วยค่านิยมและวัตถุนิยมของต่างชาติ  ทำให้

ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีกำลังจะถูกลืม ตลอดจนเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต ปราชญ์ชาวบ้าน ก็กำลัง
จะสูญหายเพราะขาดความสนใจและมองข้ามความสำคัญไป 
            ปัญหาด้านสาธารณสุข 

ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดความรู้ในการโภชนาการและการ
ป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคติดต่อต่าง ๆ 
            ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเติบโตของชุมชนเมืองที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วโดยขาดความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทำให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย 
              ปัญหาในด้านการบริหารงานของตำบล 
            ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการจัดทำแผนชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 
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 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
   

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แหล่งน้ำและการบริการ 
สาธารณะ 

สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบล
หนองหิน 
 

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
การเกษตร สำนักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกจิ การประกอบ 
อาชีพ การท่องเที่ยวและ 
การลงทุน 

สร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด 
การเกษตร สำนักปลัด 

3 ด้านการพัฒนาสังคม  
สุขภาพอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
สาธารณสุข สำนักปลัด 
สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด 
เคหะและชุมชน กองช่าง 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเกษตร สำนักปลัด 
งบกลาง สำนักปลัด 

4 ด้านการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
 

 

การศึกษา กองการศึกษา  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

5 ด้านการพัฒนาองค์กรและ
การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด/ 
กองคลัง 

 

การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
การเกษตร สำนักปลัด 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน 4 สำนัก/กอง 
 
 

 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 

  1.1 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300,000 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

45 16,087,463 13 5,303,000 4 933,000 2 1,000,000 2 550,000 66 23,873,463 

  1.3 แผนงานการเกษตร 3 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,800,000 

รวม 49 18,187,463 13 5,303,000 4 933,000 2 1,000,000 2 550,000 70 25,973,463 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การท่องเท่ียวและการลงทุน 

  1.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 320,000 2 120,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 8 500,000 

  1.2 แผนงานการเกษตร 10 430,000 7 290,000 7 640,000 6 240,000 6 240,000 36 1,840,000 

รวม 13 750,000 9 410,000 8 660,000 7 260,000 7 260,000 44 2,340,000 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 
 

1.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

13 1,000,000 11 700,000 12 900,000 12 730,000 11 700,000 59 4,030,000 

 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 23 1,348,000 21 1,170,000 24 1,520,000 21 1,170,000 21 1,170,000 110 6,378,000 

 
1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

5 350,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 21 1,350,000 

 
1.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000 

 
1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

11 640,000 11 640,000 11 640,000 11 640,000 11 640,000 55 3,200,000 

 
1.7 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 240,000 4 240,000 5 755,000 4 240,000 4 240,000 21 1,715,000 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

1.8 แผนงานการเกษตร 9 390,000 10 440,000 10 440,000 10 440,000 10 440,000 49 2,150,000 
 

1.9 แผนงานงบกลาง 5 8,945,000 5 8,945,000 5 8,945,000 5 8,945,000 5 8,945,000 25 44,725,000 

รวม 75 13,083,000 71 12,555,000 76 13,620,000 72 12,585,000 71 12,555,000 365 64,398,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1.1 แผนงานการศึกษา 22 3,111,900 23 3,141,900 22 3,111,900 22 3,111,900 22 3,111,900 111 15,589,500 
 

1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

 
1.3 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 530,000 8 530,000 8 530,000 8 530,000 8 530,000 40 2,650,000 

รวม 31 3,671,900 32 3,701,900 31 3,671,900 31 3,671,900 31 3,671,900 156 18,389,500 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 22 1,600,000 22 1,600,000 22 1,600,000 22 1,600,000 22 1,600,000 110 8,000,000 
 

1.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

 
1.3 แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวม 24 1,660,000 24 1,660,000 24 1,660,000 24 1,660,000 24 1,660,000 120 8,300,000 
              

รวมท้ังสิ้น 192 37,352,363 149 23,629,900 143 20,544,900 136 19,176,900 135 18,696,900 755 119,400,963 
              

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.01/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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โครงการพัฒนาที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

50 39,379,213 19 38,848,575 6 17,490,400 1 800,000 3 1,350,000 79 97,868,188 

  1.2 แผนงานการเกษตร 2 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,000,000 

รวม 52 40,379,213 19 38,848,575 6 17,490,400 1 800,000 3 1,350,000 81 98,868,188 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การท่องเท่ียวและการลงทุน 
 

1.1 แผนงานการเกษตร 5 250,000 3 130,000 3 480,000 2 80,000 2 80,000 15 1,020,000 

รวม 5 250,000 3 130,000 3 480,000 2 80,000 2 80,000 15 1,020,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

1.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

3 170,000 2 70,000 2 70,000 3 100,000 2 70,000 12 480,000 

 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

 
1.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1 30,000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 30,000 

 
1.4 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม 6 400,000 4 270,000 4 270,000 5 300,000 4 270,000 23 1,510,000 

รวมท้ังสิ้น 63 41,029,213 26 39,248,575 13 18,240,400 8 1,180,000 9 1,700,000 119 101,398,188 

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

บาท 
2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ปรับปรุง
ศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป
เทศบาลตำบล
หนองหิน 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิและ
ประโยชน์จากสิ่ง
อำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ  

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไปของเทศบาล
ตำบลหนองหินใหไ้ด้
มาตรฐานและเหมาะสม 

300,000     คนพิการภายในตำบลหนองหิน  
ร้อยละ 85 สามารถเข้าถึงการ
บริการของศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไปเทศบาลตำบลหนองหิน
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

มีอาคาร
ศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป
เทศบาลตำบล
หนองหินท่ีมี
มาตรฐานและ
เหมาะสม 

- สำนักปลัด 
- พมจ.ร้อยเอ็ด 
 

 รวม 1 โครงการ  300,000        
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนางปรานี  
วงศ์น้ำคำ ถึง ท่ีนา 
นางประภา รตูังติ  
บ้านหนองหิน ม.1 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

800,000  800,0
00 

800,0
00 

800,000 ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนางบัวพันธ์ อุทัยแสน 
ม.3 ถึง วัดป่าแถม 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 700,000    ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสมพาน  สีมามาตย์ 
ม.3 ถึง หนองพุก 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

    250,000 ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางอ้วน  สุดชา ถึง 
บ้านนายสมเพียร  สจีันลา  
ม. 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากนานายเสมียน ลุนศรี  
ม. 5 ถึง หนองคู 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสา  วงศ์เสนา 
ม.5 ถึง สามแยกวัดป่าแถม 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

700,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบตัิเหตุในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากท่ีนายเสน วงศ์เสนา ถึง 
ที่นานายเจรญิ  หมื่นหาวงศ์ 
ม.5 

เพือ่ให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางหนู  พรมสอน 
ถึง บ้านนายญาติ  วงศ์เสนา 
ม.7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟลัทต์ิกคอนกรตี 
จากบ้านนางปรานี วงศ์น้ำคำ 
ถึง ที่นานางประภา รูตังติ  
บ้านหนองหิน ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

900,000     ถนนลาดยางก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
เชือ่มรอบหมู่บ้าน  
บ้านหนองหิน หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

650,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
จากบ้านนายนิกร  
พากเพยีร ถึงบ้าน  
นางสุพิน ชัยรัตน์ ม. 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

500,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากบ้านนายสมพาน  สีมามาตย์ 
ม. 3 ถึงหนองพุก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

    300,000 ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากบ้านหนองพกุ ม. 3 ถึง  
บ้านดอนก่อ ม.9 (เส้นคอกไก่) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

700,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากบ้านนางอ้วน  สุดชา ถึง 
บ้านนายสมเพียร  สจีันลา  
ม. 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากนานายเสมียน ลุนศรี  
ม. 5 ถึง หนองคู 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากท่ีนายเสน วงศ์เสนา ถึง 
ที่นานายเจรญิ  หมืน่หาวงศ์ 
ม.5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

600,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากบ้านนายสา  วงศ์เสนา 
ม.5 ถึง สามแยกวัดป่าแถม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

900,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 80 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากบ้านนางหนู  พรมสอน 
ถึง บ้านนายญาติ  วงศ์เสนา 
ม.7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัตเิหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากหน้าบ้านนางกาญจนา   
ไทยด่อน ถึงบ้าน 
นายยุทธภพ  โคตะหา  
ม.8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 81 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากหน้าบ้านนางบุ  ผลาผล
ถึงประปาหมู่บ้าน ม.8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

500,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากสี่แยกบ้าน 
นางสร้อย  ศรีประสาร ถึง 
สระน้ำสาธารณะบ้านดอนก่อ 
ม.9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

200,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบตัิเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 82 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
จากบา้นดอนก่อ ม.9 
ถึง บ้านหนองพุก ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 700,000    ถนนลาดยางก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 400 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

24 ซอ่มแซมถนนลูกรังจาก
บ้านนางสำรี  พันธ์นิล
ถึง ที่นานายเข็มชาติ  
ชัยรัตน์ ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 1,300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

350,000     ถนนลูกรังที่ไดร้ับการ
ซอ่มแซมแลว้เสร็จ 
ยาว 1,300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

25 ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ป่าแถม - หนองหิน ถึง  
ที่นานายด้วง มูลเพญ็  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

400,000     ถนนลูกรังที่ไดร้ับการ
ซ่อมแซมแล้วเสรจ็ 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนลูกรังจากท่ีนา 
น.ส.ดอกไม้ งามดั่งนาค ถึง 
ที่นานายคำพอง  ผลาผล 
ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

300,000     ถนนลูกรังก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

27 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด จากแยก
ตลาดนัดชมุชนบา้นข่อย-
เมอืงแก้ว ถึง ร่องบักจ่อย 

- เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปญัหาน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ 
- เพื่อให้การระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 1 เมตร 

500,000     รางระบายนำ้ก่อสรา้ง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 1 เมตร 

- ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนท่ี
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดบรเิวณ
ซอยข้างบ้านนางเสาร์  
วิเศษบุปผา และที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองพุก 
ม. 3 

- เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปญัหาน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ 
- เพื่อให้การระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

250,000     รางระบายนำ้ก่อสรา้ง
แล้วเสร็จ 
ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

- ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนท่ี
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

29 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
จากสามแยกตลาดนัด 
ถึง บ้านนางโอง   
คำหมอน ม. 6 

- เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปญัหาน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ 
- เพื่อให้การระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึน้ 

ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

250,000     รางระบายนำ้
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

- ปัญหาน้ำท่วมใน
พื้นทีล่ดลง 
- การระบายน้ำ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
จากบ้านนายดาวเรือง 
เพชรสังคาด ถึง  
หนองดงเค็ง ม. 7 

- เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ 
- เพือ่ให้การระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

300,000     รางระบายนำ้
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

- ปัญหาน้ำท่วมใน
พื้นที่ลดลง 
- การระบายน้ำ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

31 ขยายเขตไฟฟ้า ม.1 จาก
บ้านนางเพชร  สนิทพจน์ 
ถึงบ้านนายหล่อ  
เพญ็จันทร ์

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 400 เมตร  
จำนวน 10 จุด  
 

 70,000    เสาไฟฟ้าพร้อมใช้
งานจำนวน 10 จุด 

จากบ้านนางเพชร สนิทพจน์ 
ถึงบ้านนายหล่อ เพ็ญจันทร์มี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร
ไป – มาสะดวกลดอบุัติเหตุ
ในการสัญจรในเวลาค่ำคืน 

กองช่าง 

32 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรและที่อยู่อาศยั 
จากสี่แยกประปาบ้าน
หนองพุก ม.3 ถึง ฟาร์ม
เลี้ยงไก่ บ้านดอนก่อ ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 

84,000     เสาไฟฟ้าพร้อมใช้
งานจำนวน 12 จุด 

ภายในพืน้ท่ีเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป – มาสะดวก
ลดอุบัตเิหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

33 ไฟฟ้าส่องสว่าง 
มุมมืดภาย  
ในหมู่บ้าน  
บ้านหนองพุก ม.3 

เพือ่ให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืน 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 

84,000     เสาไฟฟ้าพร้อมใช้
งานจำนวน 12 จุด 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป – มาสะดวก
ลดอุบัตเิหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 

34 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จาก
บ้านหนองพุก ม.3 
ถึง บ้านหนองเรือ 
ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการทำการเกษตร 
อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
จำนวน 25 จุด  
 

 175,000    เสาไฟฟ้าพร้อมใช้
งานจำนวน 25 จุด 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป – มาสะดวก
ลดอบุัตเิหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 
 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

35 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จาก
บ้านนายทองแดง 
ไชยรัตน์ ม.4 ถึง 
สามแยกหนองจิก  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 

84,000     เสาไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
จำนวน 12 จุด 

ภายในพืน้ท่ีเขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมไีฟฟ้า
ส่องสว่างในการสญัจร
ไป – มาสะดวกลด
อุบัติเหตุในการสัญจร
ในเวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

36 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย ์
( โซล่าเซลล์ )  
ตามมมุมืด ม.4 

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการ
และสญัจรไป-มา 
สะดวกในเวลาค่ำคืน
ของประชาชน 

จุดติดตั้งจำนวน 15 จุด  
 

378,750     ไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถใช้งานได้  
จำนวน 15 จุด 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป – มาสะดวก
ลดอุบัตเิหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 
 

กองช่าง 

37 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากหน้า
โรงเรียนบ้านหนอง
หินน้อย ม.6 ถึง  
นานางน้อย จันคเูมือง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 700 เมตร
จำนวน 10 จุด  

70,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 10 จุด 

ภายในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป – มาสะดวก
ลดอุบัตเิหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

38 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบ้าน
หนองหินน้อย ม.6 
ถึง บ้านบัวสูงบัวเงิน  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 1,000 เมตร
จำนวน 25 จุด  
 

175,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน  
จำนวน 25 จุด 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 
 

กองช่าง 

39 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร จากบ้าน
หนองหินน้อย ม.6 
ถึง บ้านสวนมอญ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร อยา่ง
เพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 
  

84,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 12 จุด 

ภายในพื้นทีเ่ขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพยีงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

40 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบ้าน
หนองหินน้อย ม.6 
ถึงบ้านหนองยาง 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร  
อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  

84,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 12 จุด 

ภายในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 
 

กองช่าง 

41 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบ้าน
หนองหินน้อย ม.6 
ถึงบ้านจ้อก้อ  

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร  
อย่างเพียงพอ 

ระยะ 1,000 เมตร 
จำนวน 25 จุด  
 

175,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 25 จุด 

ภายในพืน้ท่ีเขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพยีงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

42 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) ภายใน
ตำบลหนองหิน 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามถนนเพียงพอต่อ
การและสัญจรไป-มา 
สะดวกในเวลาค่ำคืน
ของประชาชน 

จดุติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 10 หมู่บ้าน 

224,000     ไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถใช้งานได้  
10 หมู่บ้าน 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพยีงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 
 

กองช่าง 

43 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) 
ตามมมุมืด ม.10 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามถนนเพียงพอต่อ
การและสัญจรไป-มา 
สะดวกในเวลาค่ำคืน
ของประชาชน 

จุดติดตั้งจำนวน 10 จุด  
 

224,000     ไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถใช้งานได้  
จำนวน 10 จุด 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

44 ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร ม.9  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 

  84,000   ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สามารถใช้งานได้  
จำนวน 12 จุด 

ภายในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 
 

กองช่าง 

45 ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร ม.10 
จากหน้าโรงสีข้าว
ชุมชน ถึง ท่ีนา 
นางอรชร เครือวัลย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร  
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
จำนวน 25 จุด  

  175,000   ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
จำนวน 25 จุด 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

46 ขยายเขตไฟฟ้า 
จากบา้นดอนง้ิว  
ม.10 ถึง ถนนสาย
หลัก 

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 400 เมตร 
จำนวน 10 จุด  
 

 70,000    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
จำนวน 10 จุด 
 

ภายในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 
 

กองช่าง 

47 ขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านหนองเรือ 
ม.8 ถึง บ้านหนอง
หินน้อย ม.6  

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
จำนวน 25 จุด  
 

175,000     ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
จำนวน 25 จุด 

ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

48 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารสำนักงาน
เทศบาล 
 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานให้มีความมั่นคง
แข็งแรง สวยงาม สามารถ
บริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

บริเวณอาคารสำนักงาน
เทศบาล 

 300,000    อาคารสำนักงานท่ี
มั่นคงแข็งแรง 

มีอาคารสำนักงานเทศบาล 
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง 
สวยงาม  บริการประชาชน 
ที่มาติดต่อราชการ 
 
 

กองช่าง 

49 ปรับปรุง /ซ่อมแซม 
ศาลาเอนกประสงค์
เทศบาลตำบลหนองหิน 
 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์เทศบาลตำบล
หนองหินใหม้ีความมั่นคง
แข็งแรง สวยงาม สามารถ
บริการประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศาลาเอนกประสงค์
เทศบาลตำบลหนองหิน 

 800,000    ศาลาอเนก ประสงค ์ 
ที่ได้รับการปรับปรุง 
/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 
1 แห่ง 

มศีาลาเอนกประสงคท์ี่มี
ความมั่นคงแข็งแรง 
สวยงาม  บริการประชาชน  
ในด้านต่างๆ 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

50 ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
/ซ่อมแซม ห้องน้ำ
สาธารณะ 
 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมห้องน้ำ
สาธารณะใหส้ามารถ
บริการประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องน้ำสาธารณะ
เทศบาลตำบลหนองหิน 

 490,000    ห้องน้ำสาธารณะที่มี
ความสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนมีห้องน้ำใช้และมี
ความสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
/ซ่อมแซม ห้องน้ำ
เทศบาลตำบล
หนองหิน 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมห้องน้ำ
เทศบาลให ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ห้องน้ำเทศบาลตำบล
หนองหิน 

 200,000    ห้องน้ำทีม่ีความ
สะดวกมากข้ึน 

พนักงานมีห้องน้ำใช้และมี
ความสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

52 ต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองหิน 

เพื่อปรับปรุงตอ่เติม
อาคารสำนักงานให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง 
สวยงาม สามารถ
บริการประชาชนที่มา
ตดิต่อราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

บริเวณอาคารสำนักงาน
เทศบาล 

  174,000   อาคารสำนักงานท่ีต่อ
เติมแล้วเสร็จ 1 แห่ง 

มีอาคารสำนักงานเทศบาล 
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง 
สวยงาม  บริการประชาชน 
ทีม่าติดต่อราชการ 

กองช่าง 

53 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยพร้อมอาคารที่
จอดรถเทศบาลตำบล
หนองหิน 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยพร้อมอาคาร
ที่จอดรถ 

อาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
พร้อมท่ีจอดรถ 

   200,000  อาคารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
พร้อมท่ีจอดรถที่
ปรับปรุง /ซ่อมแซม
แล้วเสร็จ 1 แห่ง 

มอีาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ที่มี
ความมั่นคงแข็งแรง 
สวยงาม  บริการประชาชน 
ทีม่าติดต่อราชการ 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

54 ก่อสร้าง 
ฌาปนสถาน  
แบบเตาเดี่ยว 
 

เพื่อใหชุ้มชนได้มีฌาปน
สถานท่ีไดม้าตรฐานและ
ได้ประโยชน์จากการ
มีฌาปนสถานแบบเตา
เดี่ยวท่ีได้มาตรฐานได้รับ
ความสะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ฌาปนสถาน  
แบบเตาเดี่ยว 

   800,000  ฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 

กองช่าง 

55 ปรับปรุง - ขยาย
พื้นที่บริเวณตลาด
นัดชุมชนบ้านข่อย 
- เมืองแก้ว 

เพื่อขยายพื้นท่ีตลาดนัด
ชุมชนให้กว้างขึ้น 

ปรับปรุง – ขยายพื้นที ่
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

300,000     พื้นที่ตลาดนัดชมุชนบา้น
ข่อย – เมอืงแก้ว ที่ได้รับ
การปรับปรุง ขยาย ขนาด 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

พ่อค้า แม่คา้ และผู้
ซื้อมีพืน้ท่ีในการซื้อ
ขยายสินค้า ที่กว้าง
ขึ้น 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

56 วางท่อประปา 
รอบหมู่บ้าน  
บ้านดอนก่อ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาท่ีได้
มาตรฐานอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

โดยการวางท่อ
ประปา ระยะทาง
ยาว 3,000 เมตร 

200,000     วางทอ่ประปารอบ
หมู่บ้าน ระยะทาง
ยาว 3,000 เมตร 

ประชาชนมี
น้ำประปาท่ีได้
มาตรฐานอปุโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ข่อย-เมืองแก้ว 

เพื่อใหค้รูและนักเรียน
มีห้องน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านข่อย-
เมอืงแก้ว  

  500,000   ห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านข่อย-
เมืองแก้ว 1 แห่ง 

ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ำที่ถูก
สุขลักษณะใช้ 

กองช่าง 

58 ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองหิน - ป่าแถม 

เพื่อใหค้รูและนักเรียน
มีห้องน้ำใช้อย่าง
เพยีงพอ 

ห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
หิน - ป่าแถม 

 200,000    ห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
หิน-ป่าแถม 1 แห่ง 

ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ำที่ถูก
สุขลักษณะใช้ 

กองช่าง 

            
            
            

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

59 ขยายเขตไฟฟ้า จากนาง
ล้วน วงศ์เสนา ถึง บ้าน
นายชาลี สุโพธ์ิ ม.1 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามถนนเพียงพอ
ตอ่การและสญัจร
ไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 2,000 เมตร  
 

750,500     ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
ระยะทาง 2,000 เมตร 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสญัจรไป – มา
สะดวกลดอุบัตเิหตุ
ในการสัญจรในเวลา
ค่ำคนื 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 101 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

60 ขยายเขตไฟฟ้า จากสาม
แยกทางบ้านข่อย-บ้าน
หนองหินน้อย ถึง สี่แยก
สระน้ำ ม.10  

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามถนนเพียงพอ
ตอ่การและสญัจร
ไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 452 เมตร  
 

169,613     ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
ระยะทาง 2,000 เมตร 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสญัจรไป – มา
สะดวกลดอุบัตเิหตุ
ในการสัญจรในเวลา
คำ่คนื 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

61 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางหนอม แก่นสา  
ถึง ศูนย์เรียนรู้ นางสมพร 
โยธะกา ม.4 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 

672,000     ถนน คสล. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากบ้านนางหนอม แก่นสา 
ถึง บ้านนางสุบัน  โยธะกา  
ม.4 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 140 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. 

313,600     ถนน คสล. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 140 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

63 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปิดเหล็กฉากจาก
บ้านนางดม บุตรศรี ถึง  
บ้านนางเบญจรัก  
สงทองขาว ม.4 

- เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปญัหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
- เพื่อให้การ
ระบายน้ำมีความ
สะดวกยิ่งข้ึน 

ยาว 125 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

327,500     รางระบายนำ้ก่อสรา้งแล้ว
เสร็จ 
ยาว 125 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

- ปัญหาน้ำท่วม
ในพื้นที่ลดลง 
- การระบายน้ำ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปิดเหล็กฉากจาก
แยกอู่ซ่อมรถนางทองสา 
สวนมอญ ถึงสี่แยก 
บ้านนายมาโนช  ผลเกิด  
ม.4 

- เพือ่ป้องกันและ
บรรเทาปญัหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 
- เพื่อให้การ
ระบายน้ำมีความ
สะดวกยิ่งข้ึน 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

262,500     รางระบายนำ้ก่อสรา้งแล้ว
เสร็จ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

- ปัญหาน้ำท่วม
ในพื้นทีล่ดลง 
- การระบายน้ำ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

65 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากดงหนอง
จิก บ้านข่อย-เมืองแก้ว  
ถึง บ้านร.ต. ทองแดง  
ไชยรัตน์ ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 600 เมตร  
 

798,000     เสาไฟฟ้าพร้อมใช้
งานระยะทาง 100 
เมตร 

เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสญัจรไป – มา
สะดวกลดอุบัตเิหตุ
ในการสัญจรในเวลา
ค่ำคืน 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองหิน-ป่าแถม 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีที่
สำหรับ
รับประทานอาหาร 

โรงอาหารศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก หนองหิน-ป่า
แถม 1 แห่ง 

 500,000    โรงอาหาร ศพด.
หนองหิน-ป่าแถม 
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
1 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมีที่
สำหรับรับประทาน
อาหาร 

กองช่าง 

รวม 66 โครงการ   16,087,463 5,303,000 933,000 1,000,000 550,000    



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.3 แผนงานการเกษตร     
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ขยายและขดุลอก
หนองพุก 

เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำ
ตื้นเขิน 

ขยายและขดุลอกหนองพุก 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 60 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

500,000     หนองพุกขุดลอกแล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 60 เมตร 
ลกึ 3 เมตร 

แหล่งน้ำไมต่ื้นเขิน
และมีน้ำใช้ในการ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองเรือ ม. 8 เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำ
ตื้นเขิน 

ขุดลอกหนองเรือ 
ยาว 140 เมตร 
กว้าง 50 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

500,000     หนองเรือขุดลอกแล้ว
เสร็จ 
ยาว 140 เมตร 
กว้าง 50 เมตร 
ลกึ 3 เมตร 

แหล่งน้ำไมต่ื้นเขิน
และมีน้ำใช้ในการ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

3 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่
ตำบลหนองหิน 

เกษตรมีแหล่งน้ำใช้ใน
การทำการเกษตร 

บ่อบาดาล จำนวน 20 บ่อ 
ขนาดท่อ 6 น้ิว 

800,000     บ่อบาดาลทีส่ามารถใช้
งานได้ จำนวน 20 บ่อ 
ขนาดท่อ 6 น้ิว 

เกษตรกรมีแหล่งน้ำ
ใช้ในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ   1,800,000        
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชน 

- เพื่อฝึกอบรมชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในชุมชน เพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

1 ครั้ง/ปี ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
 
  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ5  

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

สำนักปลดั 

2 จัดตั้งศูนย์จำหน่าย
และแสดงสินค้า
ประจำตำบล 

เพื่อจัดตั้งศูนย์จำหนา่ย
และแสดงสินค้าประจำ
ตำบล 

1 แห่ง ในเขต
เทศบาล 

50,000      ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น ร้อยละ5   

มีสถานท่ีในจัดการ
จำหน่ายและแสดง
สินค้าประจำตำบล 

สำนักปลดั 

3 สง่เสริม สนับสนุน
การดำเนินงานตาม
แนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ดำเนินชีวิตตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกลุ่ม สร้าง
เครือข่าย 

ประชาชน 10 
หมู่บ้าน 

 100,000    จำนวนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได ้

ประชาชนดำเนินชีวิต
ตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดการรวมกลุม่ 
สร้างเครือข่าย 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 ก่อสร้างลาน
จำหน่ายสินค้า 

เพื่อความสะดวก
ของคนในชุมชนมี
พื้นที่ขายสินค้า
เพิ่มขึ้น และนำ
ผลผลติออกมา
วางขายเพื่อเพิ่ม
รายได ้

ก่อสร้างลานคอนกรีต 
1 แห่งตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด 

250,000     มีพื้นท่ีขายสินค้า ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ   320,000 120,000 20,000 20,000 20,000    



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.2 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 เกษตรอินทรีย์    
วิถีพอเพียง 

1. เพื่อพัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย์ สร้างวิถีเกษตร
อินทรีย์แบบพอเพียง 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

  1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

สำนักปลดั 

2 ส่งเสริม สนับสนุน 
การผลิต ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยพืชสด  
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
ผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองและ
ปรับปรุงบำรุงดินและลด
ต้นทนุการผลิตของ
เกษตรกร 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

 50,000    ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.2 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 ส่งเสริม สนับสนุน  
การเลีย้งปลาในนาข้าว
และหนองนำ้สาธารณะ 

1. เพือ่ส่งเสรมิการดำรงชีวิต
ตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

เกษตรกรเข้าใจและ
ตระหนักในการ
ขับเคลื่อนระบบ
เกษตรอินทรีย ์

 สำนักปลัด 
 

4 ส่งเสริม สนับสนุน  
การปลูกพืชผัก 
ปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพษิไว้กินเอง 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

 สำนักปลัด 
 

5 ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัว  รั้วกินได ้

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมใหม้ีการ
ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน
เองในครอบครัว 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

สำนักปลดั 

            



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.2 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

6 ส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตและกระจาย
เมลด็ข้าวพันธุ์ด ี

เพื่อปรับปรุงพันธุข์้าวทีด่ีให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ีทำนาได้ผลผลิต
มากขึ้น  ลดต้นทุนการผลิต และ
จัดตั้งกองทุนเมลด็พันธ์ุข้าวที่ด ี
แก่เกษตรกร   

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชน์ได ้

สำนักปลดั 

7 อบรมให้ความรู้เพาะเห็ด เพื่อเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้
ครัวเรือนและความมั่นคงด้าน
อาชีพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ที่เข้าร่วม
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการที่
ผ่านการอบรม 

ประชาชนสามารถ
ผลิตอาหารบริโภค
ในครัวเรือน สร้าง
งานสร้างรายได ้

สำนักปลดั 

8 ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลัง 
ฤดูการทำนา 

เพื่อรายได้ให้กับเกษตรกรหลงัฤดู
การทำนา 

เกษตรกรในเขต
ตำบลหนองหิน  
ที่เข้าร่วมโครงการ 

20,000     จำนวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการทีผ่่าน
การอบรม 

เกษตรมรีายได้
เพิม่ขึน้หลังฤดูการ
ทำนา 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.2 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

9 ส่งเสริมการเลีย้ง 
โคขุน 

เพื่อสร้างรายได้ให้
เกษตรกร 

เกษตรกรในเขต
ตำบลหนองหิน  
ที่เข้าร่วมโครงการ 

50,000     จำนวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการทีผ่่าน
การอบรม 

เกษตรกรมีอาชีพ  
มีรายได้ที่มั่นคง 

สำนักปลดั 

10 ส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว์เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ   
เพิม่รายได้จากการ 
เลี้ยงสตัว ์

เกษตรกรในเขต
ตำบลหนองหิน  
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100,000     จำนวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการทีผ่่าน
การอบรม 

เกษตรกรมีอาชีพ  
มีรายได้ที่มั่นคง 

สำนักปลดั 

11 จัดซื้อเครื่องคดั
แยกเมลด็พันธ์ุข้าว 

เพื่อคัดแยกเมล็ด 
พันธุข้์าว 

เครื่องคัดแยกเมลด็
พันธุ์ข้าวหมู่บ้านละ 
1 เครื่อง 

  400,000   จำนวนเครื่องคัดแยก
เมลด็พันธ์ุข้าว  

เกษตรมเีมล็ดพันธ์ุ
ข้าวทีได้คุณภาพ ไว้
ใช้ในการเพาะปลูก 

สำนักปลดั 

            
            
            



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.2 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

12 ส่งเสริมเลี้ยงปลา 
ในบ่อพลาสติก 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมด้านประมง    
เพิ่มรายได้ใหส้มาชิกและ
ชุมชนและเพิ่มอาหารโปรตีน
ราคาถูกแก่สมาชิกในครัวเรือน 

ประชาชนในเขตตำบล
หนองหิน 

20,000     จำนวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึน้และ
มีความเป็นอยู่ทีด่ีมี
อาหารโปรตีนจาก
ปลาบรโิภคใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

สำนกัปลดั 

13 ส่งเสริมการปลูกพืช
ใช้น้ำน้อย (ถั่วลิสง) 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกถ่ัว
ลิสงแก่เกษตรกร 
- เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรหลังจากการทำนาปี 
และลดพื้นท่ีการทำนาปรัง 

- พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
50 ไร่ 
- เกษตรกรในพื้นที่
ตำบลหนองหิน 

50,000     พื้นที่ปลูกถั่วลิสง 
จำนวน 50 ไร่ 

เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึ้น 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.2 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

14 นวัตกรรมเชิงรุกด้าน
การเกษตรตำบล
หนองหินยุคใหม ่

1. เพื่อส่งเสรมิความรูค้วาม
เข้าใจด้านการปลูกพืชและ
เลี้ยงสตัว์แบบเชิงรุกแก่
เกษตรกร 
2. เพื่อปฏิบัติการเชิงรุก
ด้วยการเข้าถึงสถานการณ์
ด้านการเกษตรในพื้นที่จริง
อย่างรวดเร็ว 
3. เพื่อลดขั้นตอนและ
ความยุ่งยากของเกษตรใน
การติดต่อหน่วยงานของรัฐ 
 

1. ศาลาประชาคมทั้ง 
10 หมู่บ้าน ในพื้นที่
ตำบลหนองหิน 
2. แปลงเกษตรในเขต
พื้นที่ตำบลหนองหิน 
3. คอกปศสุัตว์ในเขต
พื้นที่ตำบลหนองหิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จัดกิจกรรมเพื่อง
ส่งเสริมความรู้ด้าน
การปลูกพืชและเลีย้ง
สัตว์ ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
2. เกษตรกรเข้าร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และเสนอปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข 
3.สามารถเข้าถึง
เกษตรกรได้อยา่ง
รวดเร็ว เพื่อส่งเสริม

1.ส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์แบบเชิงรุกแก่
เกษตรกร 
2.ปฏิบัติการเชิงรุก
ด้วยการเข้าถงึ
สถานการณ์ด้าน
การเกษตรในพ้ืนท่ี
จริงด้วยความ
รวดเร็ว 
 

งาน
ส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลดั 
ทต.หนอง
หิน 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.2 แผนงานการเกษตร    
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4. เพื่อส่งเสรมิความรูแ้ละ
ประชาสมัพันธ์ด้วยเอกสาร
แผ่นพับหรือสื่อความรู้
ต่างๆแก่เกษตรกร 
5. เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการเชิงรุกด้าน
การเกษตรตำบลหนองหิน
แบบมสี่วนร่วม 

และรับทราบความ
ต้องการด้าน
การเกษตรจาก
เกษตรกรโดยตรง 
4.จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการเชิงรุก
ประจำหมู่บ้านโดยมี
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็น
คณะกรรมการศูนยฯ์ 

3. ลดขั้นตอนและ
ความยุ่งยากของ
เกษตรในการติดต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
4. ส่งเสรมิความรู้
และประชาสัมพันธ์
ด้วยเอกสารแผ่น
พับหรือสื่อความรู้
ต่างๆแก่เกษตรกร 
5. มีคณะกรรมการ
และศูนย์ปฏิบัติการ
เชิงรุกด้าน
การเกษตรตำบล
หนองหิน 

รวม 14 โครงการ   430,000 290,000 640,000 240,000 240,000    



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปญัหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรเมืองสรวง
ตามโครงการ
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

1 ครั้ง/ปี สถานี
ตำรวจภูธรเมืองสรวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหายาเสพตดิลดลง ปัญหายาเสพตดิ
ลดลงประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 
สถานี
ตำรวจภูธร
เมืองสรวง 

2 อุดหนุนสำนักงาน
จังหวัดร้อยเอ็ดโดย
ศูนย์อำนวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดร้อยเอ็ด 
(ศพส.จว.รอ.) 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

1 ครั้ง/ปี สำนักงาน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหายาเสพตดิลดลง ประชาชนและ
เยาวชนห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

สำนักปลดั 
สถานี
ตำรวจภูธร
เมืองสรวง 

รวม 2 โครงการ   40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

 

ห น ้ า  | 116 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ทำความสะอาด
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิด
ทัศนียภาพที่
สวยงาม และร่มรื่น
เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจ ประชาชนเห็น
ความสำคญัของการ
รักษาความสะอาด 

ในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล   
ร้อยละ 60 น่าอยู ่

ในเขตเทศบาล      
มีสภาพภูมิทัศน์ที่
สวยงามและมีความ
ร่มรื่น 

สำนักปลดั 

2 ประชาสมัพันธ์
รณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาลสำคัญ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการอำนวย
ความสะดวกใหก้ับ
ผู้ใช้รถ ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ    
(สงกรานต์, ปีใหม่) 

ภายในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง 

มีความพร้อมในการ
อำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

สำนักปลดั 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

 

ห น ้ า  | 117 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 ฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและระงับ
อัคคภีัยให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากรเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยได ้

สำนักปลดั 

4 ฝึกอบรมทบทวน
และพัฒนา
ศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อให้อาสาสมคัรมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
และเป็นกำลังเสริม
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1 ครั้ง/ปี 
อปพร./เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

อาสาสมัครมคีวามรู้
ความสามารถใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สำนักปลดั 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

5 ฝึกอบรมและ
ทบทวน 
ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น  
 

เพือ่ฝกึอบรมและ
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

1  ครั้ง/ปี 
ชุดปฏิบัติการ 
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีร้อยละ  80 

ผู้ปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้นมี
ความรู้เพิ่มขึ้นในการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน 

สำนักปลดั 

6 ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย  

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากรเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนสามารถ
ป้องกันเหตุสาธารณภัย
ได้และได้รับความ
ช่วยเหลือ 

การเกิดสาธารณภยั
ลดลงและประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

7 ฝึกอบรมจดัตั้ง 
สมาชกิ  
อปพร. 

เพื่อฝึกอบรมจดัตั้ง
สมาชิก อปพร.  
โดยถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมจดัตั้ง อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนสมาชิก 
อปพร.เพิ่มขึ้น 

มีเครือข่ายสมาชิก  
อปพร.สำหรับ
สนับสนุนเจ้าหน้าที ่
ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สำนักปลดั 

8 ก่อสร้างราวเหล็ก
กั้นถนนบริเวณทาง
โค้งอันตราย 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในจุดเสีย่ง
ภัยอันตราย 

ก่อสร้างราวเหล็กกั้น
ถนนบริเวณทางโค้ง
อันตรายบริเวณทาง
โค้งร่องบักจ่อย 

200,000     การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 

ปัญหาการเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

9 ติดตั้งสญัญาณ 
ไฟจราจร 
กระพริบเตือน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตตลอดจนการ
ใช้รถ ใช้ถนน 

ติดตั้งไฟกระพริบตาม 
จุดเสีย่งภัยอันตราย
ต่างๆภายในเขต 
เทศบาลหนองหิน 
 

100,000     จำนวนสญัญาณไฟ
กระพริบท่ีดำเนินการ
ติดตั้ง 

ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

10 ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลสำคัญ
ต่างๆ 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาและอำนวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ 

ตั้งจุดบริการ   
จำนวน 2 จุด  
- จุดบริการหน้าโรงเรียน
บ้านข่อย 
- จุดบริการหน้าศูนย์
ยุติธรรมตำบลหนองหิน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวน จุดบริการ ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาได้รับการ
อำนวยความสะดวก 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

11 จัดซื้อชุด
เครื่องแบบ อปพร. 

เพื่อให้ อปพร.มีชุด
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสมและเป็น
ขวัญกำลังใจ 

อปพร. ทุกคน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน อปพร. 
ทีไ่ด้รับชุด 

อปพร.มีชุดปฏิบตัิหน้าที่
อย่างเหมาะสม 

สำนักปลดั 

12 ฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตำบล 
หนองหิน 

เพื่อสนับสนุนจิตอาสา
พระราชทานในระดับ
พื้นท่ีมีความเข้มแข็ง
และมีทักษะ ความรู้
ความชำนาญในการ
จัดการภัยพิบัติและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรม  
จำนวน 1 รุ่น 50 คน 

  200,000   ผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ในพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 

- ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีเกิด
เหตุไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
- ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองอำนวยการป้องกัน 

สำนักปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

13 ติดตั้งกระจกนูน
บริเวณจุดเสี่ยง 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดตั้งกระจกโค้งมนตาม
จุดเสีย่งและบริเวณแยก
ต่าง ๆ ในหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบลหนองหิน 

   30,000  บริเวณจุดเสี่ยงและ
บริเวณแยกต่าง ๆ 
ทัง้10 หมู่บ้าน 

อุบัติเหตลุดลง 
 

สำนักปลดั 

14 หมู่บ้านสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ 

- เพื่อสร้างภูมิคุม้กัน
ยาเสพตดิให้เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพตดิ 
- เพื่อควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหายา
เสพติด และลดการ
แพร่ระบาดยาเสพตดิ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่
ข้องเกี่ยวกับยาเสพตดิ 
เยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด ร้อย
ละ ๙๐ 

- เยาวชน มีภูมิคุ้มกัน
ยาเสพตดิและ ไดร้ับรู้
รับทราบถึงปญัหาและ
พิษภัยของยาเสพตดิ  
- ลดการขยายตัวของ
ปัญหายาเสพตดิ และ
ลดการแพร่ระบาดยา
เสพติด 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

15 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

- เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้นำ
ชุมชนและเยาวชนให้
เกิดการตื่นตัวในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ใหล้ดลงจาก 
ท้องถิน่ 
 - เพื่อสร้างกลไกการ
มีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกับการ
ป้องกันและการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
ให้กับเยาวชน พร้อม
ผู้นำชุมชน จำนวน 
100 คน 
               

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 100 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ และ
สามารถป้องกัน
ตัวเอง ครอบครัว 
และชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

สำนักปลดั 

รวม 15 โครงการ   1,000,000 700,000 900,000 730,000 700,000    



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ 

ลดอัตราการป่วยด้วย
โรคตดิต่อต่างๆ เช่น  
โรคไขเ้ลือดออก ไขห้วัดนก 
โรคมือเท้าปาก เป็นต้นใน
หมู่บ้านในเขตเทศบาลและ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อต่างๆ 

ตลอดปี 
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรคตดิต่อต่างๆ    
ลดลงเป็น 0  

อัตราป่วยด้วย
โรคตดิต่อต่างๆ
ลดลงสามารถ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อต่างๆได ้

สำนักปลดั 

2 ส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและทำหมันสุนัข
แมว  
 

จัดหาเวชภณัฑ์ควบคมุและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จัดบริการฉีดวัคซีน  ฉีดยา
คุมกำเนิด ทำหมันสุนัขและ
แมว 

๑ ครั้ง/ปี 
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สัตว์ในเขตเทศบาล   
ร้อยละ 70  
ถูกควบคุมม ิ
ให้เกิดโรค  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการควบคมุ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมว 

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ตลอดปี หมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรคตดิต่อต่างๆ
ลดลงเป็น 0 

สามารถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี

สำนักปลดั 

4 ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ในตำบลหนองหิน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                            
ผู้พิการมสีุขภาพร่างกายที่ดี
เหมาะสมกับวัย 

ตลอดปี สูงอายุ  
ผู้พิการ   
ในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ร้อยละ 50   
มีสขุภาพท่ีแข็งแรง 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลสุขภาพ
เหมาะสม 

สำนักปลดั 

5 อบรมพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัตงิาน 
ของ อสม.  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ให้มีความรูด้้านวิชาการทักษะ
สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปญัหา
ด้านสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์การทำงาน 

อสม.ในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80 % ของ   อสม.
มีความรูด้้านการ
ดูแลรักษาสุภาพ 
เพิ่มขึ้น 

มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชน     
มากขึ้น 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

6 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
เอดส์แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
เอดส ์

1 ครั้ง/ปี หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โรคเอดส์  
ลดลงเป็น 0 

เยาวชนและประชาชน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและแกไ่ข
ปัญหาเอดส ์

สำนักปลดั 

7 พัฒนา ส่งเสรมิ
มาตรการการกำจัด
ขยะมูลฝอย  
ในชุมชน 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
กำจัดขยะมลูฝอย  และลด
ภาวะมลพิษต่างๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะลดลง 
50% 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
การกำจัดขยะมลูฝอย  

สำนักปลดั 

8 ชุมชนปลอดขยะ เพื่อใหชุ้มชนได้มีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณขยะตั้งแต่
แหล่งกำเนิด 

หมู่บ้านในเขตตำบล
หนองหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะที่
นำไปกำจัดลดลง 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ลดปรมิาณขยะในชุมชน 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

9 สัตว์ปลอดโรค         
คนปลอดภยั  
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเดจ็พระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี 

สุนัขหรือสตัว์เลี้ยงในพืน้ที ่
เทศบาลตำบลหนองหิน 
- สำหรับสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์เลี้ยงและขึน้ทะเบียน
จำนวนสัตว ์
- การขับเคลื่อนสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนัุขในเขตเทศบาลถูก
ควบคมุมิให้เกดิโรค 

สามารถควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าได ้

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    

 

ห น ้ า  | 128 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

10 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การออกกำลังกาย 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
ได้ออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน 
ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ออก
กำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

11 โครงการพัฒนาระบบ 
งานสาธารณสุขมลูฐาน 
ในชุมชน 

- เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้
และเพิ่มทักษะ 
ด้านงานสาธารณสุข
มูลฐานให้แก่ อสม. 
ในเขตเทศบาล 

อสม.ในเขตตำบล 
หนองหิน 

  100,000   อสม.ตำบลหนองหิน 
มีความรู้และทักษะด้าน
งานสาธารณสุขมลูฐาน 

อสม.ตำบลหนองหิน
มีความรู้และทักษะ
ด้านงานสาธารณสุข
มูลฐาน 

สำนักปลดั 
  

12 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดย 
ชุมชนส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตตำบล
หนองหิน 

  150,000   สุขภาพผูสู้งอายุดีขึ้น ผู้สูงอายุมสีุขภาพ 
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 
  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

13 โครงการบริหารจัดการจุด
เสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

เพื่อลดอุบัตเิหต ุ
ในจุดเสี่ยง 

ประชาชนในเขต 
ตำบลหนองหิน 

  100,000   ลดอุบตัเิหต ุ
ในจุดเสี่ยง 

ปัญหาการเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง 

สำนักปลดั 
  

14 อุดหนุนโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมลูฐาน 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.)ในงาน
สาธารณสุข 
มูลฐาน 

1 ครั้ง/ปี อสม.ในเขต
เทศบาล 

150,000     ประชาชนร้อยละ 
60 มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านปฏิบตัิงาน
ด้านสาธารณสุขมลูฐานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนกัปลดั 
 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่1  
บ้านหนองหิน 
 ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตทีด่ ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

16 อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่2  
บ้านข่อย ตามโครงการ
พระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถู้กต้อง 

สำนักปลดั 
 

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก  
ตามโครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

18 อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านเมืองแก้ว  
ตามโครงการ
พระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 
 

19 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านป่าแถม  
ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

20 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6       
บ้านหนองหินน้อย 
ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถู้กต้อง 

สำนักปลดั 
 

21 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7   
บ้านดงเค็ง  
ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

เพือ่ให้ประชาชนมี
สขุภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

22 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านหนองเรือ  
ตามโครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตทีด่ ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 
 

23 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านดอนก่อ  
ตามโครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

24 อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านดอนง้ิว  
ตามโครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวติที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 
 

25 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคตดิต่อ 

เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติด เช่น โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และโรคตดิต่ออ่ืน ๆ ไม่ให้
เชื้อโรคแพร่ระบาดโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมไปยัง
ผู้อื่นได ้

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ใน
การเฝา้ระวัง ควบคุม 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น 
หน้ากากอนามัย เจลล้าง
มือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ เป็นต้น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ควบคุมโรค 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถป้องกัน
ควบคมุโรคติดต่อ
ในพื้นที่ 

สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อ ไม่ให้
เชือ้โรคแพร่ระบาด
โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมไปยังผู้อื่น
ได ้

สำนกัปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

26 ล้างมือร่วมใจต้าน
ภัยโควิด -19 

เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรภายใน
โรงเรียนมีทีล่้างมือ
เพียงพอ  
เพือ่ยบัยั้งการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) 

จัดทำท่ีล้างมือ  
ภายในโรงเรียน  
จำนวน 4 จุด 

28,000     ทีล่้างมือในโรงเรยีน
จำนวน 4 จุด 

นักเรียน บุคลากร
ภายในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน ปลอดภัย
ห่างไกลจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโนนา 
2019 

 

รวม 26 โครงการ   1,348,000 1,170,000 1,520,000 1,170,000 1,170,000    



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 จัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุ
เสรมิสร้างขวัญและ
กำลังใจให้ผู้สูงอาย ุ

1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุ     
ในเขตเทศบาล 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้สูงอาย ุ
ร้อยละ 100     
มีขวัญและกำลังใจ 

ผู้สูงอายไุด้รับขวัญ
กำลังใจและมีกิจกรรม
ในสังคมที่เป็น
ประโยชน ์

สำนักปลดั 

2 รวมน้ำใจ 
ต้านภัยหนาว   

จดัหาเครื่องห่มกัน
หนาวให้ ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน    
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความช่วยเหลือตาม
กฎหมาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

3 ช่วยเหลือ 
ผู้ยากจน ยากไร้ 
รายได้น้อย และ  
ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง  

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูย้ากจน 
ยากไรผู้้ด้อยโอกาส 
ในเขตเทศบาล  
 

ตลอดปี ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน    
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความช่วยเหลือตาม
กฎหมาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับ ผู้ยากจน ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้
ยากจน ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส 
 ในเขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

100,000     ท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชน   
ร้อยละ 90 มั่นคง
แข็งแรง 

ผู้ท่ีมีฐานะยากจนใน
เขตเทศบาลมี
บ้านพักอาศัยท่ี
มั่นคงแข็งแรง 

สำนักปลัด 

5 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผู้สูงอายุและผู้ท่ี
จำเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟู  

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมขององค์กรในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูพ้ิการ ผู้สูงอายุและ 
ผู้ท่ีจำเป็นต้องได้รับ 
การฟืน้ฟู  

คนพิการ ผู้สูงอายุและ 
ผู้ท่ีจำเป็นต้องได้รับ 
การฟื้นฟูในเขตเทศบาล  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 คนพิการ ผู้สูงอายุ   
ร้อยละ 100 ได้รับ
ความช่วยเหลือตาม
กฎหมาย 

คนพิการ ผู้สูงอายุ   
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

รวม 5 โครงการ   350,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
  
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปญัหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.5 แผนงานเคหะและชุมชน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ทำความสะอาด
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิด
ทัศนียภาพที่
สวยงาม และร่มรื่น
เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจ ประชาชนเห็น
ความสำคญัของการ
รักษาความสะอาด 

ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบล
หนองหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล   
ร้อยละ 60 น่าอยู ่

ในเขตเทศบาล      
มีสภาพภูมิทัศน์ที่
สวยงามและมีความ
ร่มรื่น 

สำนักปลดั 

2 กำจัด/รื้อวัชพืช
ตามแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

เพื่อกำจัด/รื้อวัชพืช 
เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อม
บริเวณทางน้ำไหล 

แหล่งน้ำสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณวัชพืชลดลง
ร้อยละ 50 

สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
น้ำไม่เน่าเสยี 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปญัหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.5 แผนงานเคหะและชุมชน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ เพื่อให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
และร่มรื่นเป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
ประชาชนเห็น
ความสำคัญของการ
รักษาความสะอาด 

ในเขตเทศบาล(ตลอดปี) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล   
ร้อยละ 60 น่าอยู่ 

ในเขตเทศบาล      
มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและมีความ
ร่มรื่น 

สำนักปลัด 
 

รวม 3 โครงการ   130,000 130,000 130,000 130,000 130,000    



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ส่งเสริมสุขภาพและ 
ทัศนศึกษา 
ดูงานของชมรมผูสู้งอายุ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
และทัศนศึกษาดูงานของผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาล 
 

1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุ       
ในเขตเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้สูงอายุ   
ร้อยละ 100 มี
สุขภาพจิตดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
นันทนาการอย่าง
เหมาะสม และมี
สุขภาพจิตทีด่ ี

สำนักปลดั 

2 อบรมสมัมนาผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

เพื่อใหผู้้สูงอาย ุผู้พิการได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเรื่องการดูแล
สุขภาพ 

1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ ในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ     
ร้อยละ 100   
มีสุขภาพจติดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุและผู้พกิารมี
ความรู้ แนวทางใน
ดำเนินชีวิตและ
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

3 สนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุตำบล
หนองหิน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายตุำบลหนองหินในการ
พัฒนาสุขภาพผูสู้งอาย ุ
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ   
ร้อยละ 100   
มีความสุขจาก
การมาเรียนและ
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีความสุข 
จากการมาเรียน ขจดั
ปัญหาสุขภาพจิต  
ลดสภาวะซมึเศร้า 
ของผู้สูงอาย ุ

สำนักปลดั 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แกเ่ด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
และส่งเสรมิให้เด็กได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

1 ครั้ง/ปีเด็ก 
เยาวชน ในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน 
ร้อยละ 50  
ได้ทำกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่าง    
ให้เกิดประโยชน ์

สำนักปลดั 

5 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
(ลูกคูณบ้านหลาน 
คูณเมือง)  

เพื่อจัดกิจกรรม    เข้าค่ายอบรม
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม แก่ 
เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล 

1 ครั้ง/ปี  
เดก็ เยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน 
ร้อยละ 50  
ได้ทำกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และมีศลีธรรม คณุธรรม  
จริยธรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ชุมชน 

สำนักปลดั 
กอง
การศึกษา 

6 เสรมิสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวและส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

1  ครั้ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว 
ร้อยละ 80  
มีความสมัพันธ์ 
ที่ดีต่อกัน 

มีความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวและสังคม 

สำนกัปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

 

ห น ้ า  | 142 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

7 สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ตำบล /อำเภอ  
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน    

จัดอบรม /ส่งเสริม 
สนับสนุนภารกิจด้านการ
ป้องกันการให้ความรู้  
สร้างเครือข่ายสร้าง
ภูมิคุ้มกัน การเฝา้ระวัง  
การบำบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ตดิ
ยาเสพตดิ   

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ยาเสพตดิลดลง
ร้อยละ 60 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

สำนักปลดั 

8 ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ  

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเกดิความสามัคค ี

ตลอดปี ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน       
ร้อยละ 100 เกิด
ความสามัคคีกัน 

ประชาชนในพื้นที่มี
ความสามัคคีกัน 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

9 รณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

จัดกิจกรรรมเผยแพร่
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง 

ประชาชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

สำนักปลัด 

10 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ  
ในด้านต่างๆ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  
จำนวน 300 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของสูงอายุ     
มีศักยภาพในด้าน
ต่างๆ ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

สำนักปลัด 

11 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้และมี
เวทีสำหรับการแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล  
จำนวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก 
และเยาวชน      
มีศักยภาพใน 
ด้านต่างๆ ดีขึน้ 

ประชาชนได้ออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ  
ทำให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สำนักปลัด 

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



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  
ประจำศูนย์กีฬา
ตำบลหนองหิน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ประจำศูนย์กีฬา 
ตำบลหนองหิน 

1 ครั้ง/ปี หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน 
ร้อยละ 100     
มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอ 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอสำหรับ
ออกกำลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

2 จัดแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อจัดการแข่งขันกฬีา
ต้านยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80     
ได้เล่นกีฬา 

ประชาชนได้ออก
กำลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

3 ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
ในระดับต่างๆ 

เพื่อจัดส่งนกักีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับตา่งๆ 

3 ครั้ง/ปี ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
ผู้นำชุมชน ประชาชนท่ัวไป 
ในเขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลและชุมชน  
ร้อยละ 80   
มีความสมัพันธ์ 
ที่ดีต่อกัน 

เทศบาลและชุมชน     
มีความสามัคคี
ระหว่างชุมชนและมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามกลางแจง้ 

เพือ่ใช้ในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์  
การเรยีนรู้ของเด็ก  

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง 
 

  515,000   มเีครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง 

เด็กได้รับการ
เสรมิสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรูต้ามวัย 

กอง
การศึกษา 

5 ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำลังกาย
และนันทนาการ 

เพือ่จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการออก
กำลังกายและ
นันทนาการอย่างถูกวิธี 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน
เทศบาลและประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานเทศบาล
และประชาชน   
ร้อยละ 80     
ได้เล่นกีฬาอย่าง 
ถูกวิธี 

พนักงานเทศบาล
และประชาชนเล่น
กีฬาและกิจกรรม
นันทนาการได้อยา่ง
ถูกวิธีและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

รวม 5 โครงการ   240,000 240,000 755,000 240,000 240,000    
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.8 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ส่งเสริม รณรงค์
การไถกลบ 
ตอซังข้าว  
งดเผาฟาง 
 

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ให้
เกษตรกรไดรู้้ถึง
ประโยชน์ของการไถ
กลบตอซัง 

- เชิงผลผลติ 
ไถกลบตอซังข้าว 
จำนวน 500 ไร่ ใน
พื้นที่ตำบลหนองหิน 
-เชิงผลลัพธ์ 
ลดภาวะโลกร้อนและ
ดนิมีความอุดมสมบูรณ์
ขึ้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไถกลบตอซังขา้ว 
จำนวน 500 ไร่ 
ในพื้นที่ตำบล 
หนองหิน 
 

การไถกลบตอซังขา้ว
เป็นการนำธาตุอาหาร
จากตอซังลงสูด่ิน  
เพื่อธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัสและโปร 
แตสเซยีม ทำให้
เกษตรกรลดคา่ใช้จ่าย
จากการใช้ปุ๋ยเคม ี

สำนักปลดั 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และทำให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ 

1 ครั้ง/ปีประชาชนใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พันธุพ์ืชได้รับการ
อนุรักษ ์

ประชาชนได้ทราบถึง
คุณประโยชน์ของพืช
พรรณหลายชนิดซึ่งบาง
ชนิดเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.8 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 ปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
เนื่องในโอกาสต่างๆ 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

ปลูกป่า ปีละ 3,000 ต้น 
ในพื้นที่สาธารณะในตำบล 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของพื้นที่
ป่ามีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนรู้จักการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้น 

สำนักปลดั 

4 เพาะชำกล้าไม ้
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
สามารถผลิตกลา้ไมไ้ดเ้องและ
แจกจ่ายในพื้นที ่

เพาะชำกล้าไม้  
จำนวน 2,000 ต้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของพื้นที่
มีต้นไม้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนรู้จักวิธีเพาะ
ชำกล้าไม้ และนำไป
ปลูกในพ้ืนท่ี เป็นการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

สำนักปลดั 

5 จัดทำธนาคารน้ำ 
ใต้ดิน 

- เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง
ในชุมชน 

จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน 
จำนวน 50 จุด 
(ตามแบบที่เทศบาล
กำหนด) 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของ
ปริมาณน้ำท่วม
ขังในชุมชนลดลง 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง   
ในชุมชน 

-กอง
การศึกษา 
-กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.8 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

6 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เพื่อสนองพระราชดำริ 
สมเด็จสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
 

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ การจัดทำ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ต่างๆ ตลอดจน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีระบบข้อมลู
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนมีความ
เข้าใจและเห็น
ความสำคญัของ
พันธุกรรมพืช 

สำนักปลดั 
 

7 โครงการส่งเสริม 
การทำปุ๋ยอินทรีย ์

- เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตและการใช้
สารอินทรีย์อย่างมี 
ประสิทธิภาพในการลด
การใช้ปุ๋ยเคม ี

เกษตรกรในเขตตำบล
หนองหนิท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการที่
ผ่านการฝึกอบรม 
 

เกษตรกรใช้สารเคมี
ทางการเกษตรลดลง 
ลดรายจ่าย  
เพิม่รายได ้

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.8 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สำนักงาน
เทศบาลตำบล 
หนองหิน 

1. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณปา้ยและ
แนวรั้วด้านหน้า
สำนักงานเทศบาล 
2. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณด้านหน้า
และด้านข้างอาคาร
สำนักงานเทศบาล 
3. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคาร
สำนักงานเทศบาล 

1.เชิงปริมาณ 
- จดัซื้อไม้ดอก  
ไม้ประดับ วัสดุปลูก 
วัสดุคงทนต่างๆ เช่น 
หิน เหล็ก ไม้ ปูน ฯลฯ 
สำหรับตกแต่งภมูิทัศน์ 
บริเวณสำนักงานให้รม่
รื่น สวยงาม 
2. เชิงคุณภาพ 
- บริเวณสำนักงานมีภมูิ
ทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม 
น่าอยู่ น่าชม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - มีการปรับปรุง ดูแลรักษา 
ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์
สำนักงาน ทต.หนองหิน ให้มี
ความเรยีบร้อย สวยงามอยู่
เสมอ และตามโอกาสสำคญั
ต่างๆ 

1. บริเวณป้ายและแนวรั้ว
ด้านหน้าสำนักงานเทศบาล
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงาม 
2. บริเวณดา้นหน้าอาคาร
สำนักงานเทศบาลไดร้ับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม้ีความร่ม
รื่น สวยงาม น่าชม 
3. บริเวณอาคารสำนักงาน
เทศบาลได้รับการปรบัปรุง
ภูมิทัศน์ด้วยภาพลักษณ์
สำนักงานสีเขียว 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
สำนักปลดั 
ทต.หนอง
หิน 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.8 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

9 โครงการฝึกอบรม
เรื่องโรคและการ
สุขาภิบาลสตัว ์

1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคและการสุขาภิบาลสัตว ์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
โรคที่สำคัญในสตัว์เคี้ยวเอื้อง 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
โรคที่สำคัญในสุกร 
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
โรคที่สำคัญในสตัว์ปีก 

- เกษตรกรในเขตพื้นที่
ตำบลหนองหิน  
จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถลงมือปฏิบตัิ
ได ้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีการจัดการ
สุขาภิบาลและ
จัดการเพื่อป้องกัน
และควบคมุโรคสัตว์
ของตนเองได ้

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรูเ้รื่องโรคและ
การสุขาภิบาลสัตว ์
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องโรคทีส่ำคัญในสัตว์
เคี้ยวเอื้อง 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องโรคทีส่ำคัญในสุกร 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องโรคทีส่ำคัญในสัตว์
ปีก 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
สำนักปลดั 
ทต.หนอง
หิน 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.8 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

10 โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรตามแนว
พระราชดำริเรื่องการ
เพาะปลูกข้าว 

1. เพือ่ฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
เพาะปลูกข้าวแก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในเขตพื้นท่ีตำบล
หนองหิน 
2. เพื่อให้เกษตรกรได้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการปรับปรุงดิน
เพื่อการเพาะปลูกข้าว 
3. เพื่อให้เกษตรกรได้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการด้าน
ปุ๋ยสำหรับการ
เพาะปลูกข้าว 

- เกษตรกรในเขต
พื้นทีต่ำบลหนองหิน 
จำนวน 50 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเป้าหมาย
โครงการ 
2. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ
ในแนวทางของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนเป้าหมาย 

1. เกษตรกรมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการ
เพาะปลูกข้าวตาม
แนวพระราชดำร ิ
2. เกษตรกรได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการปรับปรุงดิน
เพื่อการเพาะปลูกข้าว 
3. เกษตรกรได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการด้าน
ปุ๋ยสำหรับการ
เพาะปลูกข้าว 
4. เกษตรกรได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
สำนักปลดั 
ทต.หนอง
หิน  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.8 แผนงานการเกษตร    
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4. เพื่อให้เกษตรกรได้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการโรค
และแมลงศัตรูข้าว 
5. เพือ่ให้เกษตรกรได้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตข้าวท่ี
ถูกต้อง 

เรื่องการจัดการโรค
และแมลงศัตรูข้าว 
5. เกษตรกรได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตข้าวท่ี
ถูกต้อง 

รวม 10 โครงการ   330,000 440,000 440,000 440,000 440,000    

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.9 แผนงานงบกลาง    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเพื่อให้ผูสู้งอายุมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

ผู้สูงอายุ   
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็น 
ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

สำนักปลดั 

2 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการและเพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ที่ด ี

ผู้พิการในเขตเทศบาล 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 1,500,000 ผู้พิการ    
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็น 
ค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

สำนักปลดั 

3 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์และเพื่อให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็น 
ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.9 แผนงานงบกลาง    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
ตำบลหนองหิน 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
ตำบลหนองหิน 

กองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 
ตำบลหนองหิน 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ประชาชน 
ร้อยละ 60     
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

สามารถบริหารจัดการ
ระบบประกันสุขภาพ
และสวสัดิการชุมชน
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 
-กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯตำบล   
หนองหิน 

5 อุดหนุนกองทนุ
สวัสดิการชุมชน 
ตำบลหนองหิน 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลหนองหิน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบล 
หนองหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ90 
ได้รับการจัด  
สวัสดิการ 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น และมี
ขวัญกำลังใจในการ
ดำรงชีวิต 

-สำนักปลัด 
-กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตำบล
หนองหิน 

รวม 5 โครงการ   8,945,000 8,945,000 8,945,000 8,945,000 8,945,000    

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
การเรยีนสอน
ภาษาอังกฤษจาก
เจ้าของภาษา 
 

เด็กนักเรยีนในเขต
เทศบาล  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรยีนร้อย
ละ 80 ได้เรียน
ภาษาอังกฤษจาก
เจ้าของภาษา 

เด็กนักเรยีน
สามารถนำความรู้
ภาษาอังกฤษ ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได ้

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศกึษา
(อาหารกลางวัน)  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล 
หนองหิน (ค่าอาหาร
กลางวันของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวันให้กับ 
เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

เด็กนักเรยีนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบ  

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 ค่าอาหารเสรมินม   
(สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองหินและสำหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตเทศบาล) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนสงักัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล 

ตลอดปี ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ 
.ในเขตเทศบาล 

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมนม 
100%   

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา
ของศนูย์พัฒนา 
เดก็เล็กเทศบาล 
ตำบลหนองหิน  
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ตลอดปี เด็กนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เทศบาลสามารถ
จ่ายค่าการจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้   ร้อยละ 100 
ตามที่กฎหมาย
กำหนด  

การจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

5 จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตลอดปี ครู เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครู เด็กนักเรียน     
ร้อยละ 100    
มีวัสดุการศึกษา
เพียงพอ 

มีวัสดุการศึกษา
เพียงพอและเหมาะสม
กับวัยนักเรียน 

กอง
การศึกษา 

6 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก 

1 ครั้ง/ปี ครู เด็ก
นักเรียนและ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐานของศูนยเ์ด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษา 

7 เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมเยีย่มบ้าน
เด็กนักเรยีนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ 

1 ครั้ง/ปี ครู เด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ครู ผู้ปกครอง
เด็กนักเรยีนมี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

 เด็ก ผู้ปกครอง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สร้างสมัพันธภาพ
ไมตรีต่อกันเกดิความ
เข้าใจอันดีระหวา่ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู 
และผูป้กครอง 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

8 จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัตงิานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและการ
ดูแลเด็กปฐมวัย และให้
ตระหนักถึงความสำคญั
ของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน 

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครองร้อยละ 
90 มีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึน้ 
 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

9 จัดนิทรรศการแสดงผล
งานของครูและเด็ก
นักเรียน 

จัดแสดงนิทรรศการ
และผลงานของครูและ
เด็กนักเรยีน 

1 ครั้ง/ครู เด็กนักเรียน  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครูและเด็ก
นักเรียน ร้อยละ 
90 มีความพร้อม
ในการนำเสนอ
ผลงาน 

เด็กนักเรยีน ครู
และผูป้กครองได้
นำเสนอผลงานและ
ทำกิจกรรมต่างๆ
ด้านการศึกษา 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

10 ส่งเสริมสุขภาวะของ
เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล 

เพื่อให้เด็กได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

1 ครั้ง/ปี เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีน   
ร้อยละ90มี
อารมณ์และ
สติปัญญาด ี

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

11 พัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

เพื่อให้ครูสามารถผลิต
สื่อการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดปี ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครู เด็กนักเรียน     
ร้อยละ 100 
มีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอและ
ทันสมัย 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

12 ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะรอบด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างทักษะในด้าน
ต่างๆให้กับเด็กปฐมวัย 

1 ครั้ง/ปี เด็กนกัเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีน   
ร้อยละ90ได้ร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้รับการ
พัฒนาทางทักษะ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

13 จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

เพื่อจัดกิจกรรม 
วันสำคัญต่างๆ เช่น
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 ตลอดปี เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีน   
ร้อยละ 90 
ได้ร่วมกิจกรรม 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมกล้า
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค ์

กอง
การศึกษา 

14 สนับสนุนจดัหารถ รับ-
ส่ง นักเรียน ยากจน  
ด้อยโอกาสของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล 

เพื่อจัดหารถรับ – ส่ง 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตเทศบาล 

ตลอดปี เด็กนกัเรยีน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 100,000 เด็กนักเรยีน     
ที่ยากจน             
ด้อยโอกาส ได้รบั
จัดสวสัดิการรถ
รับ-ส่งนักเรียน 

เด็กนักเรยีนยากจน        
ด้อยโอกาสไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปเรียน 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

15 จัดหาหนังสือพิมพ์และ
วารสารและบริการ
สบืค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เนต็ 

เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์
และวารสารและ
จัดบริการสืบค้นข้อมลู
ทางอินเตอร์เน็ต 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน    
ร้อยละ 90     
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกและ  ทันต่อ
เหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

16 จัดตั้งศูนยส์ารสนเทศ  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์ ICTประจำตำบล
หนองหิน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร ศูนย์ ICT 
ประจำตำบลหนองหิน  

1 แห่ง ในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร  
ศูนย์ ICT ประจำ
ตำบลหนองหิน    
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนเข้าถึง
เทคโนโลยีได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกและทันต่อ
เหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

สำนักปลดั 

17 จัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนา  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบล
หนองหิน 

เพื่อก่อตั้งศูนย์เรียนรู้
ชุมชนตำบลหนองหิน 
พร้อมวัสดุอปุกรณ์
สำหรับศูนย์ฯ 

1 แห่ง ในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ตำบลหนองหิน 
จำนวน 1 แห่ง 

มีสถานท่ีในการ
รวบรวมข้อมลูภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

สำนักปลดั 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองหิน (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศกึษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ตลอดปี สำหรับเด็กปฐมวยั
(อายุ3-5ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ได้แก ่
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 เทศบาลสามารถ
จ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ตามที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด  

การจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

19 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นผ่านการเล่น 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ข่อย - เมืองแก้ว) 

เพื่อให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ภายในท้องถิ่นมีการพัฒนา
สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 
ด้าน 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ข่อย – เมืองแก้ว 

20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 มีสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

นักเรียนมสีนาม
เด็กเล่นท่ี
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

20 ส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ผ่านการเล่น  
(ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
บ้านหนองหิน –  
ป่าแถม) 

เพือ่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยภายใน
ท้องถิ่นมีการพัฒนา
สมบูรณ์ตามวัยครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน 
หนองหิน – ป่าแถม 

22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 มีสนามเด็ก
เล่นสร้าง
ปัญญา 

นักเรียนมสีนาม
เด็กเล่นท่ี
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

21 อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  
ตามโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับ
โรงเรียน สังกัดสพฐ.    
ในเขตเทศบาล 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
สังกัดสพฐ.ในเขต
เทศบาล และเพื่อให้
เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับอาหารกลางวัน  

ตลอดปี โรงเรียน    
สังกัดสพฐ. ในเขต
เทศบาล 

1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 100
ได้รับอาหาร
กลางวัน  

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

-กอง 
การศึกษา 
-โรงเรียน    
สังกัดสพฐ. 
ในเขต
เทศบาล 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

22 โครงการเพิม่ศักยภาพ
การจัดการศึกโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความพร้อม
ในทุกด้าน ท้ัง
สมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถใน
การบริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบรหิาร 
การจัดการเรยีนการ
สอน สร้างคลัง
นวัตกรรมการเรียน
การสอน คลังความรู้
อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความยั่งยืน 

โรงเรียนประจำ
ตำบลอย่างน้อย
ตำบลละ 1  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
โรงเรียน
ประจำตำบล 
อย่างน้อย
ตำบลละ 1 
โรงเรียน 

เป็นโรงเรียนท่ีให้
โอกาสทางการ
ศึกษาที่เท่าเทียม
กันอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาเข้มแข็ง
ทั้งด้านวิชาการ 
สมรรถนะสำคัญ
และคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ ของ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

-กอง
การศึกษา 
-โรงเรียน
บ้านข่อย 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

23 อบรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีน
ดา้นศลีธรรม 
ประจำปีการศึกษา  
2567 

เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักและเป็น
บุคคลแห่งการ
เรียนรูม้ีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความ
เป็นไทย  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียนร้อยละ 95 
ได้รับพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา รู้จัก
บทบาท หน้าท่ี
ของ
พุทธศาสนิกชนท่ีดี
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
นำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการบูรณา
การในการดำเนิน
ชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะครู  และ
นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
คิดเป็น ร้อย
ละ 100   

นักเรียนของโรงเรียน
หนองหินใหญ่วิทยา  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมคา่ย
พุทธบุตรได้แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ   พร้อมท้ัง
ตระหนักในความเป็น
ไทยมีความรู้ ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  
สามารถนำไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง  

มีพลังใจที่เข้มแข็ง  เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าต่อสังคม  และ
ประเทศชาต ิ

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนหนอง
หินใหญ่วิทยา 

รวม 23 โครงการ   3,111,900 3,141,900 3,111,900 3,111,900 3,111,900    
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 สืบสานภูมิปญัญา
พื้นบ้าน 

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สืบสานภูมิปญัญา
พื้นบ้าน 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
ได้มสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
สืบสานภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

ประชาชนร่วมรักษา 
อนุรักษ์สืบสาน    
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 

รวม 1 โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 จัดกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติสนองนโยบายของ
รัฐบาล 

1  ครั้ง/ปี 
เด็กในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กร้อยละ 90  
มีอารมณ์และ
สติปัญญาดี   

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

2 จัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามให้คงอยูส่บืไป 

1 ครั้ง/ปี
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

3 จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่อสร้างจิตสำนึกใหป้ระชาชน
อนุรักษแ์ละหวงแหนประเพณีอันดี
งามและท่องเที่ยว 

1 ครั้ง/ปี
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 จัดตั้งส่งเสรมิพัฒนา
ศูนย์วัฒนธรรม
ตำบลหนองหิน 

เพื่อก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมตำบล 
พร้อมวัสดุอุปกรณส์ำหรับศูนย์ฯ 

1 แห่ง ในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์วัฒนธรรมตำบล
หนองหิน 
จำนวน 1 แห่ง 

มีสถานท่ีในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีต่างๆ 

สำนักปลดั 

5 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สบืไป 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีบุญเบิก
บ้านและวัฒนธรรม
ของชุมชนในเขต
เทศบาลตำบล
หนองหิน 

- เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบญุ
เบิกบ้านและวัฒนธรรมชุมชนใน
ท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลังสืบทอด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกันโดยใช้งานบุญ
ประเพณ ี

1 ครั้ง/ปี  
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนท่ี
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ฟื้นฟูประเพณี 
วัฒนธรรมและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

7 อุดหนุนเทศบาลตำบล
เมืองสรวงตาม
โครงการประเพณีบุญ
ชาวเมืองและ
สงกรานต ์

เพื่ออุดหนุนเทศบาล
ตำบลเมืองสรวงตาม
โครงการประเพณีบุญ
ชาวเมืองและ
สงกรานต ์

อุดหนุนเทศบาลตำบล
เมืองสรวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ทุกภาคส่วนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลหนองหินใน
กิจกรรมด้านงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆ 

เพื่ออุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบลหนอง
หิน ในกิจกรรมดา้น
งานประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลหนองหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

รวม 8 โครงการ   530,000 530,000 530,000 530,000 530,000    
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภารรัฐให้มีสรรถนะสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 จัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้ง
ซ่อมของเทศบาล 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ของเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 70  
ขึ้นไป มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง  

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม  
ในการเลือกตั้ง 

สำนักปลดั 

2 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นแก่
ประชาชน 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

1 ครั้ง/ปี ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อยละ 60        
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น  

ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายเบื้องต้น และ
สิทธิเสรีภาพ 

สำนักปลดั 

3 อบรมส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
ในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนและชุมชน 

1 ครั้ง/ปี เด็ก
นักเรียนประชาชน
ในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนประชาชน 
ร้อยละ 60 เข้าร่วม
กิจกรรม  

เด็กนักเรยีน ประชาชน
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ
ตามวิถีทางระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 จัดงานพระราชพิธี     
รัฐพิธีและวัน
สำคัญของชาติ  
 

เพือ่ให้ประชาชนเห็น
ความสำคญัของชาติที่
ต้องเทิดทูนไว ้

ตลอดปี ในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน         
มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถานบันชาต ิ

ประชาชนเห็น
ความสำคญัของ
สถาบันชาติที่ต้อง
เทิดทูนไว้และ
ร่วมกันปกป้อง 

สำนักปลดั 

5 อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงาน
จ้างเทศบาล  

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาล 
พนักงานจ้าง  

1  ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เทศบาลมผีล
การปฏิบัติงาน     
ร้อยละ 60  
ขึน้ไป  

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ความรูส้ามารถ
นำไปใช้ในชุมชน
ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการ
ดำรงชีวิต  

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

6 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและเสรมิสรา้ง
คุณภาพชีวิตเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทำงาน
ของคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
และสมาชิกสภาเทศบาล 

1  ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เทศบาลมผีลการ
ปฏิบัติงาน     
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานอย่างมี
ความสุข 

สำนักปลดั 

7 จ้างเหมาทำวิจัย
เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

เพื่อดำเนินการจ้างเหมา    
ทำวิจยัและประเมินเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

1 ครั้ง/ปี ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมผีลการ
ประเมินความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สามารถนำผล
ประเมินมาปฏิบตัิ/
ปรับปรุง ในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

8 ประชาสมัพันธ์ 
การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษแีละ
คา่ธรรมเนียมประจำป ี

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 90 
มาชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ประชาชนมาชำระ
ภาษีและคา่ธรรมเนียม
ประจำปมีากขึ้น 

กองคลัง 

9 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที ่
และให้ความรู้ในการจดัเก็บ
รายได ้

เพื่อออกหน่วยบริการให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
จัดเก็บรายได้ให้กับ
ประชาชน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เทศบาล มผีลการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ มีความ
เข้าใจด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการจดัเก็บ
รายได้ และประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองคลัง 

10 ส่งเสริมการชำระภาษี 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได ้

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และเพื่อจูงใจให้
ประชาชนมาชำระภาษี
มากขึ้น 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน  ร้อยละ 90 
มาชำระภาษีและ
คา่ธรรมเนียมต่างๆ 

ประชาชนมาชำระ
ภาษีและคา่ธรรมเนียม
ประจำปมีากขึ้น 

กองคลัง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

11 ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจดัเก็บ
รายได ้

ตลอดปี ในเขต
เทศบาล 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

สามารถพัฒนารายได้
ให้สูงข้ึน 

กองคลัง 

12 เทศบาลเคลื่อนที ่ 1. เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และเสนอ
ปัญหาความต้องการ 
2. พัฒนาระบบการ
ทำงานและปรับปรุง
ขั้นตอนการบริการ
ประชาชนให้รวดเร็วขึ้น 
3. เพื่อบูรณาการการให้
ความรู้แก่ประชาชนของ
หน่วยงานอ่ืน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ 
และรับข้อมลูข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์  สร้าง
ความเข้าใจท่ีดีต่อ
เทศบาล. และการ
บริการประชาชน
รวดเร็วข้ึน 
 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

13 จัดกิจกรรม  5 ส. 
 

เพื่อใหเ้พื่อทำให้
หน่วยงานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
สะอาด ปลอดภยั 
น่าอยู่ น่าทำงาน  

สำนักงาน
เทศบาล/2 ครั้ง/ป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรเทศบาลพึง
พอใจ  ร้อยละ 90 

สถานท่ีทำงาน 
น่าอยู่ 

สำนักปลดั 

14 การบูรณาการ
จัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อให้การพัฒนา
เทศบาลมีทิศทางที่
แน่นอนและการ
บริหารงานของเทศบาล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปีทุกภาค
ส่วน/
คณะกรรมการ
พัฒนาแผน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลการดำเนินบรรลุ
ตามแผนฯร้อยละ 70 

เทศบาลมี
แผนพัฒนาเพื่อ
นำมาใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนา 

สำนักปลดั 

15 เร่งด่วนตาม
นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล 

เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล 

ตลอดปี ทุกภาค
ส่วน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลสามารถ
ดำเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ประชาชนอยู่ด ี
มีสุข 

ทุกส่วน
ราชการ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

16 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
บำรุงรักษา
ครุภณัฑ์ต่างๆ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดป ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

17 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสมัพันธ์ 
 

เพื่อเผยแพรผ่ลงานกจิกรรม
ต่างๆของเทศบาล 

จัดทำวารสาร
สิ่งพิมพ์ส่งให ้
ทุกครัวเรือน 
ในเขตเทศบาล
ตำบลหนองหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 60 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารกิจกรม
ต่างๆของเทศบาล 

สำนักปลดั 

18 อบรมแกนนำการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผน
ชุมชน 
 

เพื่อให้แกนนำ 
คณะกรรมการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำแผนตามความ
ต้องการของประชาชน 

จัดอบรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แกนนำ
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 50 คน 

แกนนำ
กลุ่มเป้าหมาย  มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำแผน
ตามความต้องการ
ของประชาชน 

สำนกัปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

19 ประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพื่อจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมท้องถิ่น 
(ระดับตำบล) 
ตลอดจนการประชุม
คณะกรรมการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับการจัดทำ
แผนพฒันาท้องถิน่ 

จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดย
ดำเนินการตาม
กระบวนการตามที่
ระเบียบฯกำหนด 
ประกอบด้วยการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน,ประชาคม
ท้องถิ่น (ระดับ
ตำบล)และ
กิจกรรมอื่นท่ี
เกี่ยวกับการจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ดำเนินการสำเร็จ
ตามระเบียบฯ 

สามารถจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามระเบียบฯ 
สอดคล้องกับ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่าง
แท้จริงมีการ
วางแผนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

20 อุดหนุนเทศบาล
ในเขตอำเภอเมือง
สรวงตามโครงการ
ศูนย์อำนวยการ
ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ   จัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อำเภอเมืองสรวง 

เพื่ออุดหนุนเทศบาล
ในเขตอำเภอเมือง
สรวงตามโครงการ
ศูนย์อำนวยการข้อมลู
ข่าวสารจดัซื้อ    จัด
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอเมือง
สรวง 

อุดหนุนเทศบาล
ในเขตอำเภอเมือง
สรวง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  
ของเทศบาลในเขต
อำเภอเมืองสรวง     
มีศูนย์อำนวยการ
ข้อมูลขา่วสารจัดซื้อ
จัดจ้าง 

สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอได้อย่าง
โปร่งใสและ
ถูกต้องตามตาม
ระเบียบกฎหมาย 

-สำนักปลัด 
-เทศบาลใน
เขตอำเภอ   
เมืองสรวง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

21 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลเมืองสรวง
ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ขอเพิม่เติม
โครงการ) 

เพื่ออุดหนุนเทศบาล
ตำบลเมืองสรวงตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 1 แห่ง 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ จำนวน  
1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ 

-สำนักปลัด 
-เทศบาล
ตำบลเมือง
สรวง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

22 โครงการขอ
อนุญาติใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐและการขอ
ถอนสภาพท่ีดินสา
ธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เพื่อใช้ใน
กิจการที่เป็น
ประโยชน์ใน
ราชการของ
เทศบาลตำบล
หนองหิน 

-เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สถานท่ีราชการ เช่น 
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองหิน 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรับ
บริการสาธารณะต่าง ๆ  

สำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองหินท่ีมี
ความมั่นคงถาวร
และมีพื้นท่ีใน
การดำเนินการที่
ชัดเจน 

60,000     สำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองหินท่ีมี
ความมั่นคงถาวร
และมีพืน้ท่ีในการ
ดำเนินการที่ชัดเจน 

เทศบาลตำบล
หนองหินมีที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
จัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพทั้งใน
การบริหาร  การ
อำนวยการ การ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

 

รวม 22 โครงการ   1,620,000 1,560,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000    
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภารรัฐให้มีสรรถนะสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  1.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

บาท 
2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 อุดหนุนเหล่ากาชาด    
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและความ
เดือดร้อนอื่นๆตาม
ภารกิจหน้าท่ี 

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ90ของ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

-สำนักปลัด 
-เหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2 จิตอาสาพัฒนา         เพื่อให้บุคลากร 
ประชาชนในพื้นท่ี ได้
ร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ และทำ
กิจกรรมพัฒนาต่างๆใน
พื้นท่ี 

จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาในพื้นท่ี   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรและ
ประชาชนใน
พื้นท่ีร่วม
กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา 

บุคลากร ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้ร่วมกันทำ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ และทำ
กิจกรรมพัฒนาต่างๆ
ในพื้นท่ี 

สำนักปลัด 

รวม 2 โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภารรัฐให้มีสรรถนะสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  1.3 แผนงานการเกษตร    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 โครงการจดัซื้อ
วัสดุการเกษตร  

1 เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรที่
ใช้ในการเพาะปลูก 
2 เพื่อเป็นการ
เพาะพันธ์ุพืชสำหรับ
ปลูกในพ้ืนท่ีตำบล 
3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการเพาะชำกล้าไม ้

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ทางการเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ทาง
การเกษตร สำหรับใช้
ปฏิบัติงานทางการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
2.มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ทางการเกษตรเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการ
เพาะปลูก 
3.สามารถสนับสนุนการ
เรียนรูด้้านการเกษตรได ้

1.มีวัสดุการเกษตรที่
ใช้ในการเพาะปลูก 
2.เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุพืชสำหรับ
ปลูกในพ้ืนท่ีตำบล 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการเพาะชำกล้า
ไม ้

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
สำนักปลดั 
ทต.หนองหิน 

รวม 1 โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบา้นนาง
ปรานี วงศ์น้ำคำ ถึง ที่นานางประภา  
รูตังต ิบ้านหนองหิน ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

800,000  800,000 800,00
0 

800,000 ถนน คสล.ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตจากบา้นนางปราน ีวงศ์น้ำคำ 
ถึง ที่นานางประภา รูตังต ิ 
บ้านหนองหิน ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

900,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร กวา้ง 
4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเช่ือมรอบหมู่บ้าน  
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

650,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 400 เมตร กวา้ง 
4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านนายนกิร  พากเพียร ถึง
บ้าน นางสุพิน ชัยรัตน์ ม. 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

500,000     ถนนลาดยางกอ่สร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 300 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟา้ ม.1 จากบ้าน
นางเพชร  สนิทพจน์ ถึงบ้าน
นายหล่อ เพ็ญจันทร ์

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามถนนเพียงพอ
ต่อการและสัญจร
ไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 400 เมตร  
จำนวน 10 จุด  
 

 70,000    เสาไฟฟ้าพร้อมใชง้าน
จำนวน 10 จุด 

จากบา้นนางเพชร สนิทพจน ์
ถึงบ้านนายหล่อ เพ็ญจันทร์
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไป – มาสะดวกลด
อุบัติเหตุในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้าน
นางสำรี  พันธ์นิลถึง ที่นา
นายเข็มชาติ  ชัยรัตน์ ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 1,300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

350,000     ถนนลูกรังที่ได้รับการ
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 
ยาว 1,300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

7 ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่าแถม - หนองหิน 
ถึง ที่นานายดว้ง มูลเพ็ญ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

400,000     ถนนลูกรังที่ได้รับการ
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
ที่นางประภา รูตังติ ม. 1 
ถึงวังอีผุย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 1,800 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,300,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,800 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จากบา้นนางปราณี   
วงศ์จำปา ม.1 ถึงวังอีผุย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 2,500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

7,000,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

10 ก่อสร้างถนนลูกรังรดน้ำบด
อัดแน่น จากบา้นหนองหิน
ใหญ่ ม.1 ถึง คลองไส้ไก่   

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 2,090 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

 1,463,000    ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,090 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟ้า  
จากนางล้วน วงศ์เสนา ถึง 
บ้านนายชาลี สุโพธิ ์  
ม. 1 

เพื่อให้มีแสงสว่างตามถนน
เพียงพอต่อการและสัญจร
ไป-มา สะดวกในเวลาค่ำคืน
ของประชาชน 

ระยะทาง 2,000 
เมตร  
 

 1,848,700    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ 
ระยะทาง 2,000 
เมตร 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสญัจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองหิน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.พร้อมฝาปิด จากแยก
ตลาดนดัชุมชนบ้านข่อย-
เมอืงแก้ว ถึง ร่องบกัจ่อย 

- เพื่อปอ้งกันและบรรเทา
ปัญหาน้ำทว่มขังในพื้นที ่
- เพื่อใหก้ารระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 1 เมตร 

500,000     รางระบายน้ำก่อสรา้ง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 1 เมตร 

- ปัญหาน้ำทว่มในพื้นที่
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

13 ปรับปรุง - ขยายพื้นที่
บริเวณตลาดนัดชุมชน
บ้านข่อย - เมืองแกว้ 

เพื่อขยายพื้นที่
ตลาดนัดชุมชนให้
กว้างขึ้น 

ปรับปรุง – ขยายพื้นที ่
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

300,000     พื้นที่ตลาดนัดชมุชนบ้านข่อย 
– เมอืงแก้ว ที่ได้รับการ
ปรับปรุง ขยาย ขนาด 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

พ่อค้า แม่ค้า และผูซ้ื้อมี
พื้นที่ในการซ้ือขยาย
สินค้า ที่กวา้งขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากที่นานาย
ทองคูณ แก่นโส ม.2 ถึง
สามแยกไปบา้นดอนกอ่-
ดอนงิ้ว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,500,000     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบหนองเมือง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 430 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,000,000     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 430 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางรอบ
หนองเมือง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 430 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,200,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 430 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
ที่นานายทองคูณ แก่นโส 
ม.2 ถึงสามแยกไป 
บ้านดอนก่อ-ดอนงิ้ว 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

2,800,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนางบัวพันธ์ อุทัย
แสน ม.3 ถึง วัดปา่แถม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 700,000    ถนน คสล.ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 189 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

19 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสมพาน  สีมา
มาตย์ ม.3 ถึง หนองพุก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

    250,000 ถนน คสล.ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบา้นนายสมพาน  
สีมามาตย์ ม. 3  
ถึงหนองพุก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

    300,000 ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร กวา้ง 
4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบา้นหนองพกุ ม. 3 
ถึง บ้านดอนกอ่ ม.9  
(เส้นคอกไก่) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

700,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 500 เมตร กวา้ง 
4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

22 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.พร้อมฝาปิดบริเวณ
ซอยข้างบ้านนางเสาร์  
วิเศษบุปผา และที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน บา้นหนองพกุ 
ม. 3 

- เพื่อปอ้งกันและบรรเทา
ปัญหาน้ำทว่มขังในพื้นที ่
- เพื่อใหก้ารระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

250,000     รางระบายน้ำก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

- ปัญหาน้ำทว่มในพื้นที่
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 

23 ไฟฟ้าส่องสว่างมุมมืดภาย  
ในหมู่บ้าน บา้นหนองพกุ 
ม.3 

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืน 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 

84,000     เสาไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
จำนวน 12 จุด 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสญัจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

24 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบา้น
หนองพุก ม.3 ถึง  
บ้านหนองเรือ ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
จำนวน 25 จุด  
 

 175,000    เสาไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
จำนวน 25 จุด 

พื้นที่เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพยีงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไป – มาสะดวก
ลดอุบัติเหตุในการ
สัญจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจาก 
บ้านหนองพุก ม.3  
ถงึ บ้านดอนกอ่ ม.9  
(เส้นคอกไก่) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,200,000     ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านนางบัวพันธ์ อุทัย
แสน ม.3 ถึง วัดปา่แถม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 1,300,000    ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 500 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากโรงสีข้าวชุมชน ม.3 ถึง 
สามแยกถนนลาดยาง ม.6 
บ้านหนองหินน้อย  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 2,810  เมตร  
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ เฉลี่ย 14,050 ตร.
ม. 

 9,343,250    ถนนลาดยางกอ่สร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 2,810  เมตร  
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ เฉลี่ย 14,050 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนางอ้วน  สุดชา 
ถึง บ้านนายสมเพียร   
สีจันลา ม. 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากบา้นนางอ้วน  สุดชา 
ถงึ บ้านนายสมเพียร   
สีจันลา ม.4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยางกอ่สร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 193 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

30 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนางหนอม แก่น
สา  
ถึง ศูนย์เรียนรู้ นางสมพร 
โยธะกา ม.4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม. 

672,000     ถนน คสล. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากบา้นนางหนอม  
แก่นสา ถึง บ้านนางสุบัน  
โยธะกา ม.4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 140 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.
ม. 

313,600     ถนน คสล. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 140 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จากสามแยกหอถังประปา
นายธีระชยั อยู่ไพร ม.4 
ถึงวังอีผุย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 913 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,190,000     ถนนลาดยางกอ่สร้างแล้วเสร็จ 
ยาว 913 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

33 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก
ฉากจากบา้นนางดม บุตร
ศรี ถึง บ้านนางเบญจรัก  
สงทองขาว ม.4 

- เพื่อปอ้งกันและบรรเทา
ปัญหาน้ำทว่มขังในพื้นที ่
- เพื่อใหก้ารระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 125 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

327,500     รางระบายน้ำก่อสรา้ง
แล้วเสร็จ 
ยาว 125 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

- ปัญหาน้ำทว่มในพื้นที่
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมอืงแก้ว 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก
ฉากจากแยกอู่ซ่อมรถนาง
ทองสา สวนมอญ ถึงสี่
แยกบา้นนายมาโนช   
ผลเกิด ม.4 

- เพื่อปอ้งกันและบรรเทา
ปัญหาน้ำทว่มขังในพื้นที ่
- เพื่อใหก้ารระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

262,500     รางระบายน้ำก่อสรา้ง
แล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

- ปัญหาน้ำทว่มในพื้นที่
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

35 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากดงหนอง
จิก บา้นข่อย-เมืองแกว้  
ถึง บ้านร.ต. ทองแดง  
ไชยรัตน์ ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
การเกษตร อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 600 เมตร  
 

798,000     เสาไฟฟ้าพรอ้มใช้งาน
ระยะทาง 100 เมตร 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสัญจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่
แยกหนา้โรงเรียนบ้าน
ข่อย  ถึง ที่นานางสวน  
พรมศร ม.4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 700  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. 

 1,568,000    ถนน คสล.ก่อสรา้ง 
แล้วเสร็จ 
ยาว 700  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,800 ตรม. 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 196 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

37 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากบา้น ร.ต. ทองแดง  
ไชยรัตน์ ม. 4 ถึง  
สามแยกดงหนองจิก  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 600  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 
ตรม. 

 1,344,000    ถนน คสล.ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
ยาว 600  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตรม. 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 

38 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากแยกบ้าน
นางหนอม แก่นสา ถึง  
บ้านนางสมพร  โยธะกา 
ม.4 
 

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของประชาชน 

ระยะทาง 1,000 เมตร  
 

 1,330,000    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสัญจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

39 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน  
ร.ต.ทองแดง ไชยรัตน์  
ม.4 ถึง ดงหนองจิก  
บ้านข่อย-เมืองแกว้ 
 

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของประชาชน 

ระยะทาง 600 เมตร   3,990,000    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ 
ระยะทาง 600 เมตร 

เขตรับผิดชอบของ
เทศบาล มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
พอเพียงและมีไฟฟา้ส่อง
สว่างในการสัญจรไป – 
มาสะดวกลดอบุัติเหตุใน
การสัญจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  
บ้านเมืองแก้ว 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากนานายเสมียน ลุนศรี  
ม. 5 ถึง หนองคู 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตใุนการ
เดินทาง 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5  
บ้านป่าแถม 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายสา   
วงศ์เสนา ม.5 ถึง  
สามแยกวัดป่าแถม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

700,000     ถนน คสล.ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5  
บ้านป่าแถม 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

42 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากที่นายเสน วงศ์เสนา 
ถึง ที่นานายเจริญ   
หมื่นหาวงศ์ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000     ถนน คสล.ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5  
บ้านป่าแถม 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากนานายเสมียน ลุนศร ี 
ม. 5 ถึง หนองคู 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5  
บ้านป่าแถม 

กองชา่ง 

44 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากที่นายเสน วงศ์เสนา 
ถึง ที่นานายเจริญ   
หมื่นหาวงศ์ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

600,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 200 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5  
บ้านป่าแถม 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

45 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบา้นนายสา   
วงศ์เสนา ม.5 ถงึ  
สามแยกวัดป่าแถม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

900,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสรจ็ 
ยาว 300 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5  
บ้านป่าแถม 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างรางระบายนำ้จาก
สามแยกตลาดนัด ถึง บา้น
นางโอง  คำหมอน ม. 6 

- เพื่อปอ้งกันและ
บรรเทาปัญหาน้ำทว่มขัง
ในพื้นที่ 
- เพื่อใหก้ารระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

250,000     รางระบายน้ำก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 180 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

- ปัญหาน้ำทว่มในพื้นที่
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 

47 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร จากหนา้
โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 
ถึง นานางน้อย จันคูเมือง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 700 เมตร
จำนวน 10 จุด  

70,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 10 จุด 

มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียงและ
มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไป – มาสะดวกลด
อุบัติเหตุในการสญัจรใน
เวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 200 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

48 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบา้น
หนองหินน้อย ม.6  
ถึง บ้านบัวสูงบวัเงิน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 1,000 เมตร
จำนวน 25 จุด  
 

175,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน  
จำนวน 25 จุด 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสญัจรในเวลาค่ำคืน 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 

49 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบา้น
หนองหินน้อย ม.6  
ถึง บ้านสวนมอญ  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใชใ้นการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 
  

84,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 12 จุด 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสญัจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 201 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

50 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบา้น
หนองหินน้อย ม.6  
ถึงบ้านหนองยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใชใ้นการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  

84,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 12 จุด 

ภายในพื้นที่เขต
รับผดิชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสญัจรในเวลาค่ำคืน 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 

51 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร จากบา้น
หนองหินน้อย ม.6  
ถึงบ้านจ้อกอ้  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะ 1,000 เมตร 
จำนวน 25 จุด  
 

175,000     เสาไฟพร้อมใช้งาน 
จำนวน 25 จุด 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสญัจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสญัจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 202 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

52 ก่อสร้างถนนลูกรังรดน้ำ
บดอัดแน่น จากบา้น
หนองหินน้อย ม.6  
ถึง คลองไส้ไก่  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 2,180 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

 1,526,000    ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,180 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนลูกรังรดน้ำ
บดอัดแน่น จากวัดบ้าน
หนองหินน้อย ม.6  
ถงึ บ้านน้อยคูขาม  
ตำบลน้ำคำ  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 1,190 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

 833,000    ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,190 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหินน้อย 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนางหนู  พรม
สอน ถึง บ้านนายญาติ  
วงศ์เสนา ม.7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000     ถนน คสล.ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านดงเค็ง 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 203 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

55 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบา้นนางหนู  พรม
สอน ถึง บ้านนายญาติ  
วงศ์เสนา ม.7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตใุนการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านดงเค็ง 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างรางระบายนำ้จาก
บ้านนายดาวเรือง เพชร
สังคาด ถึง  
หนองดงเค็ง ม. 7 

- เพื่อปอ้งกันและบรรเทา
ปัญหาน้ำทว่มขังในพื้นที ่
- เพื่อใหก้ารระบายน้ำมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

300,000     รางระบายน้ำก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

- ปัญหาน้ำทว่มในพื้นที่
ลดลง 
- การระบายน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านดงเค็ง 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ถนนเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 7 ถึง  
เขต อบต.น้ำคำ 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

กว้าง  4  เมตร ยาว  
2,100  เมตร 
หนา  0.60  เมตร  
 

 1,160,000    ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านดงเค็ง 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 204 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

58 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากท้ายบา้นดงเค็ง ม.7 
ถึง เขต อบต.น้ำคำ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 1,840  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

  6,118,000   ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,840  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านดงเค็ง 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากกลางบ้านดงเค็ง ม.7 
ถึง เขต อบต.น้ำคำ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 2,190  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

  7,281,000   ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,190  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านดงเค็ง 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากสามแยกนานางลำไย 
วงศ์จำปา ถึง สี่แยกบ้าน
นายสูน วงศ์เสนา ม.7  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 1,140 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

 3,790,500    ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,140 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านดงเค็ง 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

61 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากหนา้บ้านนางกาญจนา   
ไทยด่อน ถึงบ้าน 
นายยุทธภพ  โคตะหา  
ม.8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

300,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสรจ็ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8  
บ้านหนองเรือ 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากหนา้บ้านนางบ ุ 
ผลาผลถึงประปาหมู่บา้น 
ม.8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

500,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 300 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8  
บ้านหนองเรือ 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

63 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากโรงสีข้าวชุมชน ม.8 
ถึง สามแยกที่นา 
นายสายทอง ชูยิ่ง  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 425  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

 1,413,125    ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 425  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8  
บ้านหนองเรือ 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากสีแ่ยกบา้น 
นางสร้อย  ศรีประสาร ถึง 
สระน้ำสาธารณะบ้าน
ดอนก่อ ม.9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

200,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9  
บ้านดอนก่อ 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านดอนก่อ ม.9 ถึง  
บ้านหนองพุก ม.3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 700,000    ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสรจ็ 
ยาว 400 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9  
บ้านดอนก่อ 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

 
ห น ้ า  | 207 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

257
0 

บาท 
66 ขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อการเกษตร ม.9  
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
จำนวน 12 จุด  
 

  84,000   ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สามารถใช้งานได้  
จำนวน 12 จุด 

เขตรบัผิดชอบของ
เทศบาล มีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพยีงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไป – มาสะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9  
บ้านดอนก่อ 

กองช่าง 

67 วางท่อประปา 
รอบหมู่บ้าน  
บ้านดอนก่อ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โดยการวางท่อประปา 
ระยะทางยาว 3,000 
เมตร 

200,000     วางท่อประปารอบหมู่บา้น 
ระยะทางยาว 3,000 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำประปาที่
ได้มาตรฐานอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9  
บ้านดอนก่อ 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากบา้นดอนกอ่ ม.9 ถึง 
บ้านดอนงิ้ว ม.10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 912  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

  3,032,400   ถนนลาดยางกอ่สร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 912  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9  
บ้านดอนก่อ 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

69 ก่อสร้างถนนลูกรังจากที่
นา น.ส.ดอกไม้ งามดั่ง
นาค ถึง ที่นานายคำพอง  
ผลาผล ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

300,000     ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 

70 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) 
ตามมุมมืด ม.10 

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของประชาชน 

จุดติดตั้งจำนวน 10 จุด  
 

224,000     ไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถใช้งานได้  
จำนวน 10 จุด 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสัญจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

71 ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร ม.10 จาก
หน้าโรงสีข้าวชุมชน ถึง ที่
นา 
นางอรชร เครือวัลย ์

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการทำการเกษตร  
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
จำนวน 25 จุด  

  175,000   ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
จำนวน 25 จุด 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟา้ส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสัญจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 

72 ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน
ดอนงิ้ว  
ม.10 ถึง ถนนสายหลกั 

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของประชาชน 

ระยะทาง 400 เมตร 
จำนวน 10 จุด  
 

 70,000    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
จำนวน 10 จุด 
 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสัญจรในเวลาค่ำคืน 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

73 ขยายเขตไฟฟ้า  
จากสามแยกทางบ้าน
ข่อย-บ้านหนองหินน้อย 
ถึง สี่แยกสระนำ้ ม.10  

เพื่อให้มีแสงสว่างตาม
ถนนเพียงพอต่อการและ
สัญจรไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของประชาชน 

ระยะทาง 452 เมตร  
 

169,613     ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้  
ระยะทาง 2,000 
เมตร 

ภายในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล 
มีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง
และมีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
การสัญจรไป – มา
สะดวกลดอุบัติเหตุใน
การสัญจรในเวลาค่ำคืน 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นดอนงิ้ว ม.10 ถึง 
บ้านดอนก่อ ม.9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ยาว 600 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,500,000     ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
ยาว 600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอด็ ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

75 ก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบา้นดอนงิ้ว ม.
10 ถึง บ้านดอนกอ่ 
ม.9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 600 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

2,500,000     ถนนลาดยางกอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 600 เมตร  
กว้าง 6 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากโรงสีข้าวชุมชน  
บ้านดอนงิ้ว ม.10  
ถึง บ้านน้อยคูขาม  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 2,730  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.60 เมตร 

 6,224,000    ถนน คสล.ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,730  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.60 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนง้ิว 

กองช่าง 

รวม 76 โครงการ   39,379,213 38,848,575 17,490,400 800,000 1,350,000     



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.2 แผนงานการเกษตร     
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ขยายและขุดลอกหนองพกุ เพื่อแก้ปัญหาแหล่ง
น้ำตื้นเขิน 

ขยายและขุดลอก 
หนองพุก 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 60 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

500,000     หนองพุกขุดลอกแล้วเสร็จ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 60 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

แหล่งน้ำไม่ตื้นเขิน
และมีน้ำใช้ในการ
ทำการเกษตร 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 
บ้านหนองพุก 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองเรือ ม. 8 เพื่อแก้ปัญหาแหล่ง
น้ำตื้นเขิน 

ขุดลอกหนองเรือ 
ยาว 140 เมตร 
กว้าง 50 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

500,000     หนองเรือขุดลอกแล้วเสร็จ 
ยาว 140 เมตร 
กว้าง 50 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

แหล่งน้ำไม่ตื้นเขิน
และมีน้ำใช้ในการ
ทำการเกษตร 

แผนพัฒนาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 
บ้านหนองเรือ 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ   1,000,000         



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.1 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ส่งเสริมการเลีย้ง 
โคขุน 

เพื่อสร้างรายได้ให้
เกษตรกร 

เกษตรกรในเขต
ตำบลหนองหิน ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

50,000     จำนวนเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมีอาชีพ  
มีรายได้ที่มั่นคง 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ 1 
 

สำนักปลดั 

2 ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์
เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ   
เพิม่รายได้จากการ 
เลี้ยงสตัว ์

เกษตรกรในเขต
ตำบลหนองหิน ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

100,000     จำนวนเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมีอาชีพ  
มรีายได้ที่มั่นคง 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ 1 
 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.1 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 ส่งเสริม สนับสนุน  
การผลิต ปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

1. เพื่อให้
ประชาชนไดผ้ลติ
ปุ๋ยไว้ใช้เองและ
ปรับปรุงบำรุงดิน
และลดต้นทุนการ
ผลิตของ
เกษตรกร 
2. เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและเพิม่
รายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

 50,000    ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ 1 
 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.1 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 จัดซื้อเครื่องคดัแยก
เมลด็พันธ์ุข้าว 

เพื่อคัดแยกเมล็ด 
พันธุข้์าว 

เครื่องคัดแยกเมลด็
พันธุ์ข้าวหมู่บ้านละ 
1 เครื่อง 

  400,000   จำนวนเครื่องคัด
แยกเมลด็พันธ์ุข้าว  

เกษตรมเีมล็ดพันธ์ุ
ข้าวทีได้คุณภาพ 
ไวใ้ช้ในการ
เพาะปลูก 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองพุก 
หมู่ที่ 3 
 

สำนักปลดั 

5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต
และกระจายเมลด็
ข้าวพันธุด์ ี

เพื่อปรับปรุงพันธุ์
ข้าวทีด่ีให้เกษตรกร
ในพื้นทีท่ำนาได้ผล
ผลิตมากขึ้น   
ลดต้นทุนการผลิต 
และจัดตั้งกองทุน
เมลด็พันธ์ุข้าวที่ด ี
แก่เกษตรกร   

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้
ประโยชน์ได ้

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านดอนก่อ 
หมู่ที่ 9 
 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.1 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

6 ส่งเสริมเลี้ยงปลา 
ในบ่อพลาสติก 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ด้านประมง    
เพิ่มรายได้ใหส้มาชิก
และชุมชนและเพิ่ม
อาหารโปรตีนราคา
ถูกแก่สมาชิกใน
ครัวเรือน 

ประชาชนในเขต
ตำบลหนองหิน 

20,000     จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน้และมี
ความเป็นอยู่ทีด่มีี
อาหารโปรตีนจาก
ปลาบรโิภคใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านดอนง้ิว 
หมู่ที่ 10 
 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชพี การท่องเท่ียวและการลงทุน 
  1.1 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

7 อบรมให้ความรู้
เพาะเหด็ 

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการสร้าง
รายได้ครัวเรือน
และความมั่นคง
ดา้นอาชีพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ที่เข้าร่วม
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ผ่านการอบรม 

ประชาชนสามารถ
ผลิตอาหารบริโภค
ในครัวเรือน สร้าง
งานสร้างรายได ้

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านดอนง้ิว 
หมู่ที่ 10 
 

สำนักปลดั 

รวม  7 โครงการ   250,000 130,000 480,000 80,000 80,000     



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ติดตั้งสญัญาณ 
ไฟจราจร 
กระพริบเตือน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตตลอดจนการ
ใช้รถ ใช้ถนน 

ติดตั้งไฟกระพริบ
ตามจุดเสีย่งภัย
อันตรายตา่งๆภาย 
ในเขตเทศบาล 
หนองหิน 
 

100,000     จำนวนสญัญาณ
ไฟกระพริบท่ี
ดำเนินการติดตั้ง 

ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองพุก 
หมู่ที่ 3 
 

สำนักปลดั 

2 ติดตั้งกระจกนูน
บริเวณจุดเสี่ยง 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดตั้งกระจกโค้งมน
ตามจุดเสีย่งและ
บริเวณแยกต่าง ๆ  
ในหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบล 
หนองหิน 
 
 

   30,000  บริเวณจุดเสี่ยง
และบรเิวณแยก
ต่าง ๆ ทัง้10 
หมู่บ้าน 

อุบัติเหตลุดลง 
 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านข่อย ม.2 
บ้านหนองพุก ม.3 
บ้านเมืองแก้ว ม.4 
 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 หมู่บ้านสีขาว ปลอด
ยาเสพตดิ 

- เพื่อสร้างภูมิคุม้กัน
ยาเสพตดิให้เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด 
- เพื่อควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา
ยาเสพตดิ และลด
การแพร่ระบาดยา
เสพติด 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่
ข้องเกี่ยวกับยาเสพ
ติด เยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด 
ร้อยละ 90 

- เยาวชน มี
ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดและ ไดร้ับรู้
รับทราบถึงปญัหา
และพิษภัยของยา
เสพติด  
- ลดการขยายตัว
ของปัญหายาเสพ
ติด และลดการ
แพร่ระบาดยาเสพ
ติด 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองพุก ม.3 
บ้านเมืองแก้ว ม.4 
 

สำนักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

4 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้นำชุมชน
และเยาวชนให้เกิดการ
ตื่นตัวในการแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิให้ลดลงจาก 
ท้องถิน่ 
 - เพื่อสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมในการลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกับ
การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ให้กับเยาวชน 
พร้อมผู้นำชุมชน 
จำนวน 100 คน 
               

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝกึอบรมจำนวน 
100 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ และ
สามารถป้องกัน
ตัวเอง ครอบครัว 
และชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านเมืองแก้ว ม.4 
 

สำนักปลดั 

รวม 4 โครงการ   170,000 70,000 70,000 100,000 70,000     



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 แผนงานสาธารณสุข    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ตลอดปี หมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรคตดิต่อต่างๆ
ลดลงเป็น 0 

สามารถป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อต่างๆ ได้
เป็นอย่างด ี

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองหินน้อย 
หมู่ที่ 6 
 

สำนักปลดั 

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



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 จัดหาเครื่องกัน
หนาวให้กับเด็ก 
คนชรา คน
ยากจนและผู้ด้วย
โอกาส 

จัดหาเครื่องห่ม
กันหนาวให้ 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

300,000     เด็ก คนชรา คน
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับเครื่องห่ม
กันหนาวอย่าง
ทั่วถึง 

เด็ก คนชรา คน
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
เครื่องห่มกันหนาว 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านเมืองแก้ว 
หมู่ที่ 4 
 

สำนักปลดั 

รวม 1 โครงการ   300,000         



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.4 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 โครงการส่งเสริม 
การทำปุ๋ยอินทรีย ์

- เพื่อให้เกษตรกร
มีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต
และการใช้
สารอินทรีย์อย่าง
มี ประสิทธิภาพ
ในการลดการใช้
ปุ๋ยเคม ี

เกษตรกรในเขต
ตำบลหนองหินท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการที่
ผ่านการ
ฝกึอบรม 
 

เกษตรกรใช้
สารเคมีทาง
การเกษตรลดลง 
ลดรายจ่าย  
เพิม่รายได ้

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ 1 
 

สำนักปลดั 

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



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์
สำหรับประชาชน
และเพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
สถานที่ในการออก
กำลังกาย 

ลานกีฬาอเนก 
ประสงค์บริเวณ 
หนองเมือง บ้านข่อย 
หมู่ที่ 2 ในเขต
เทศบาล 
(ตามแบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิฯ) 

 3,000,000    การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบแปลน 

มีลานกีฬา
เอนกประสงค์ที่ได้
มาตรฐานเหมาะกับ
การเล่นกีฬาและมี
ความปลอดภัย 

อบจ.
ร้อยเอด็ 

2 ก่อสร้างสนามกีฬา 
 

เพื่อก่อสร้างสนาม
กีฬาสำหรับ
ประชาชนและ
เพื่อให้ประชาชน
ได้มสีถานท่ีในการ
ออกกำลังกาย 

สนามกีฬาบริเวณ 
โรงเรียนบ้านหนองหิน
น้อยในเขตเทศบาล 
(ตามแบบมาตรฐาน 
กรมส่งเสรมิฯ) 

 3,000,000    การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบแปลน 

มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานเหมาะกับ
การเล่นกีฬาและมี
ความปลอดภัย 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล 
 

เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานท่ีที่ใช้ออก
กำลังกาย 

ก่อสร้างสนามฟุต
ซอล ขนาด  
กว้าง  22  เมตร 
ยาว  42 เมตร 
 

   2,100,000  สนามฟุตซอล ประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกกำลังกาย 

อบจ. 
ร้อยเอ็ด 

4 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านข่อย-เมือง
แก้ว 

เพื่อให้การจัด
การศึกษาก่อนวัย
เรียนมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านข่อย-
เมืองแก้ว(ตามแบบ
มาตรฐานกรม
ส่งเสริมฯ) 

2,500,000     อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กดเล็กบ้านข่อย -
เมืองแก้ว ตามแบบ
แปลนของกรม
ส่งเสริมฯ จำนวน 1 
หลัง 

เด็กก่อนวัยเรยีนมี
สถานศึกษาท่ี
เหมาะสม 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

รวม 4  โครงการ   2,500,000 6,000,000 0 2,100,000 0    
 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ห น ้ า  | 226 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้าน
ดอนง้ิว ม.10 ถึง 
บ้านดอนก่อ ม.9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 600 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,500,000     ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ. 
ร้อยเอ็ด 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากท่ีนา
นายทองคูณ แก่นโส 
ม.2 ถึงสามแยกไป
บ้านดอนก่อ-ดอนง้ิว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,500,000     ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ. 
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจาก 
บ้านหนองพุก ม.3 ถึง 
บ้านดอนก่อ ม.9 
(เส้นคอกไก่) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,200,000     ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบ 
หนองเมือง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 430 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,000,000     ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 430 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน
ทีจ่ะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

5 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากท่ี
นางประภา รตูังติ 
ม. 1 ถึงวังอีผุย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 1,800 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,300,000     ถนนลาดยางก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,800 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านนางปราณี  
วงศ์จำปา ม.1  
ถึงวังอีผุย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ยาว 2,500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

7,000,000     ถนนลาดยางก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง
รอบหนองเมือง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 430 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,200,000     ถนนลาดยางก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 430 เมตร กว้าง 
4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
จากท่ีนานายทองคูณ 
แก่นโส ม.2  
ถึงสามแยกไป 
บ้านดอนก่อ-ดอนง้ิว 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

2,800,000     ถนนลาดยางก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

9 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านนางบัวพันธ์ 
อุทัยแสน ม.3  
ถึง วัดป่าแถม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 1,300,000    ถนนลาดยางก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 500 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

10 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านดอนง้ิว ม.10 
ถึง บ้านดอนก่อ ม.9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 600 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

2,500,000     ถนนลาดยางก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 600 เมตร  
กว้าง 6 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายถนนเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 ถึง  
เขต อบต.น้ำคำ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

กว้าง  4  เมตร ยาว  
2,100  เมตร 
หนา  0.60  เมตร   

 1,160,000    ถนนลาดยางก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,100 เมตร 

กว้าง 4 เมตร 

หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงา
นที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

12 
 

โครงการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง LED ชนิด
โซล่าเซลล์ ให้แก่
ชุมชน/หมู่บ้าน 
วัดและสถานท่ี
ราชการเพื่อ
เสรมิสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง LED 
จำนวนทั้งสิ้น 486  ชุด   
2. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาใหเ้ป็น
พืน้ท่ีส่งเสรมิการผลติพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแบบ
ยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล 
3. เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในการสญัจร รวมไปถึง
การสร้างอาชีพจากการค้าใน
ช่วงเวลากลางคืน และเสริมสร้าง
ความร่วมมือตามแนวทางประชารฐั 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
LED ชนิดโซล่าเซลล์ให้แก่
ชุมชนและสถานท่ีราชการ
เพือ่เสรมิสร้าง 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
เทศบาลตำบล 
หนองหิน จำนวน 486 ต้น 

   25,000,000  เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
LED ชนิดโซล่า
เซลล์ จำนวน 486 
ต้น 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เนื่องจากได้รบัความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจรเพิ่ม
ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยส์ิน 

กองทุน
เพื่อ
ส่งเสริม
การ
อนุรักษ์
พลังงาน 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ห น ้ า  | 233 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

13 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ำ
พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
 

1. เพื่อให้เกิดชุมชนที่
สามารถบริหารจัดการ
ตนเองทางด้านพลังงานและ
นำไปสู่การลดต้นทุนการใช้
พลังงานเพื่อการเกษตร 
2. เพื่อเป็นการลดต้นทุน
ด้านเกษตร ลดปญัหาภยั
แล้ง และสร้างโอกาสในการ
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่
เพาะปลูกในฤดูแล้งจาก
แหล่งนำ้ใต้ดิน 

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำท่ี
ต้องการติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร   

5,000,000     จำนวนบ่อระบบสูบ
น้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

กลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถ
เป็นตัวอย่างด้านการ
ใช้พลังงานแสงอาทติย์  
เพื่อลดต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ ทำให้
สามารถเพิ่มมลูค่า
ทรัพยากร และลดการ
ใช้พลังงาน 

กองทุน
เพื่อ
ส่งเสริม
การ
อนุรักษ์
พลังงาน 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จากสามแยกหอถังประปา
นายธีระชัย อยูไ่พร ม.4 
ถึงวงัอีผุย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 913 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,190,000     ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 913 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

15 ขยายเขตไหล่ทาง  
จากสามแยกบ้าน 
นายสุวิทย์ สโุพธิ์ ถึง  
เขตตำบลเมืองสรวง  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 1,390 เมตร 
กว้าง 2 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
พื้นทีเ่ฉลี่ย 2,780 ตร.ม. 

  1,848,700   ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 913 เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังรดน้ำ
บดอัดแน่น จากบ้านหนอง
หินน้อย ม.6 ถึง คลองไส้
ไก่  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 2,180 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

 1,526,000    ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,180 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

17 ก่อสร้างถนนลูกรังรดนำ้
บดอัดแน่น จากวังอีผุย ถึง 
เขตตำบลหนองขาม  
อ.อาจสามารถ  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 2,450 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

 1,715,000    ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,450 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

18 ก่อสร้างถนนลูกรังรดน้ำบด
อัดแน่น จากบ้านหนองหิน
ใหญ่ ม.1 ถึง คลองไส้ไก่   

เพือ่ให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 2,090 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

 1,463,000    ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,090 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

19 ก่อสร้างถนนลูกรังรดน้ำบด
อัดแนน่ จากคันคูวังอีผุย 
ตามแนวคลองไสไ้ก่ ถึง  
เขตตำบลหนองขาม 
อ.อาจสามารถ  
 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ยาว 4,770 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

   3,339,000  ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 4,770 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ห น ้ า  | 237 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

20 ก่อสร้างถนนลูกรังรดน้ำ
บดอัดแน่น จากวัดบ้าน
หนองหินน้อย ม.6 ถึง  
บ้านนอ้ยคูขาม  
ตำบลน้ำคำ  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 1,190 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.06 เมตร 

 833,000    ถนนลูกรังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
ยาว 1,190 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.06 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากสามแยกนานางคำ 
ผลาผล ม.9 ถึง สามแยก
ลาดยางบ้านข่อย-บ้าน
หนองหินน้อย ม.6  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 908 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

  3,019,000   ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 908 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอด็ 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากท้ายบ้านดงเค็ง ม.7 
ถึง เขต อบต.น้ำคำ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 1,840  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

  6,118,000   ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 1,840  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากกลางบ้านดงเค็ง ม.7 
ถึง เขต อบต.น้ำคำ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 2,190  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

  7,281,000   ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 2,190  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากบ้านดอนก่อ ม.9 ถึง 
บ้านดอนง้ิว ม.10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 912  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

  3,032,400   ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 912  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากโรงสีข้าวชุมชน ม.8 
ถึง สามแยกที่นา 
นายสายทอง ชูยิ่ง  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 425  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

 1,413,125    ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 425  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

            



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากสามแยกนานางลำไย 
วงศ์จำปา ถึง สี่แยกบ้าน
นายสูน วงศ์เสนา ม.7  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 1,140 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

 3,790,500    ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 1,140 เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากโรงสีข้าวชุมชน ม.3 
ถึง สามแยกถนนลาดยาง 
บ้านหนองหินน้อย ม.6  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 2,810  เมตร  
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ เฉลี่ย 14,050 ตร.ม. 

 9,343,250    ถนนลาดยาง
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
ยาว 2,810  เมตร  
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ เฉลี่ย 
14,050 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

28 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากโรงสีข้าวชุมชน  
บ้านดอนง้ิว ม.10  
ถึง บ้านน้อยคูขาม  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 2,730  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.60 เมตร 

 6,224,000    ถนน คสล.ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
ยาว 2,730  เมตร  
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.60 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

29 ขยายเขตไฟฟ้า  
จากนางล้วน วงศ์เสนา  
ถึง บ้านนายชาลี สุโพธ์ิ   
ม. 1 

เพื่อให้มีแสง
สว่างตามถนน
เพียงพอตอ่การ
และสญัจรไป-มา 
สะดวกในเวลา
ค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 2,000 เมตร  
 

 1,848,700    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

ภายในพื้นทีเ่ขต
รับผิดชอบของ
เทศบาล มไีฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสญัจรไป – มา
สะดวกลดอุบัตเิหตุ
ในการสัญจรใน
เวลาค่ำคืน 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

30 ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่
แยกหน้าโรงเรียนบ้านข่อย  
ถึง ท่ีนานางสวน  พรมศร 
ม.4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 700  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 
ตรม. 

 1,568,000    ถนน คสล.ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
ยาว 700  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

31 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากบ้าน ร.ต. ทองแดง  
ไชยรัตน์ ม. 4 ถึง  
สามแยกดงหนองจิก  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ยาว 600  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 
ตรม. 

 1,344,000    ถนน คสล.ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
ยาว 600  เมตร  
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม. 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
ร้อยเอด็ 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

32 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากแยกบ้าน
นางหนอม แก่นสา ถึง  
บ้านนางสมพร  โยธะกา 
ม.4 
 

เพื่อให้มีแสง
สว่างตามถนน
เพียงพอตอ่การ
และสญัจรไป-มา 
สะดวกในเวลา
ค่ำคนืของ
ประชาชน 

ระยะทาง 1,000 เมตร  
 

 1,330,000    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

ภายในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาล มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป 
– มาสะดวกลด
อุบัติเหตุในการ
สัญจรในเวลา
ค่ำคนื 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ห น ้ า  | 244 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

33 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน  
ร.ต.ทองแดง ไชยรตัน์ ม.4 
ถึง ดงหนองจิก บ้านข่อย-
เมืองแก้ว 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามถนนเพียงพอ
ตอ่การและสญัจร
ไป-มา สะดวกใน
เวลาค่ำคืนของ
ประชาชน 

ระยะทาง 600 เมตร   3,990,000    ไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ 
ระยะทาง 600 เมตร 

ภายในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาล มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียงและมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป 
– มาสะดวกลด
อุบัติเหตุในการ
สัญจรในเวลา
ค่ำคนื 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

รวม 33 โครงการ   29,190,000 38,848,575 21,299,100 28,339,000     
 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 
 1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ห น ้ า  | 245 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะภายในเขต
พื้นที่ตำบลหนองหิน  

เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำ
ตื้นเขิน และมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะภายในเขต
พื้นที่ตำบลหนองหิน 
 

 1,000,000    หนองน้ำสาธารณะใน
พืน้ท่ีตำบลหนองหินท่ี
ได้รับการขุดลอก 

แหล่งน้ำไมต่ื้นเขิน
และมีน้ำใช้ในการ
ทำการเกษตร 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองเมือง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนองเมือง 

 1,585,000    ภูมิทัศน์รอบหนองเมือง
สวยงาม 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
พักผ่อนของ
ประชาชน 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

รวม 2 โครงการ    2,585,000       
 



ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม /ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ควบคุม
อาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพตดิใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบนถนนและ
จุดเสีย่งต่างๆ
ภายในเขต
เทศบาล 
(ตามแบบกรม
ส่งเสริมฯ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนจุดที่ติดตั้ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

รวม 1 โครงการ   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    

 
 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)   ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว โดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ 

16,000     สำนักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพบั  โดยมีคณุลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องสำนักงบประมาณ   

18,000     สำนกัปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ขาสแตนเลส) ที่จัดหาตามราคา
ท้องตลาด  

25,000     สำนักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา   ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น โดยมีคณุลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ 

20,000     สำนักปลดั 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  โดยมรีายละเอียดเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

30,000     สำนักปลดั 
กองคลัง 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 ตามเกณฑร์าคากลาง
และ คณุลักษณะพื้นฐานครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์

20,000     สำนักปลดั 
กองคลัง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้นั่งทำงาน จัดซื้อตามราคาทอ้งตลาด 10,000     สำนักปลดั 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนกังาน 

โต๊ะทำงาน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 20,000     สำนักปลดั 

9 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บทีียู 
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ของสำนักงบประมาณ 

97,200     สำนักปลดั 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

คูลเลอร์สแตนเลส จดัซื้อตามราคาท้องตลาด 10,000     สำนักปลดั 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สำหรบังานสำนักงาน  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

75,000     สำนักปลดั 
กองคลัง 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น พรมลูกฟูก ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

40,000     สำนักปลดั 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เต็นท์พับผ้าใบ ขนาดกว้าง 3x3 เมตร จดัซื้อตามราคา
ท้องตลาด 

20,000     สำนักปลดั 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

ห น ้ า  | 249 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

10,000     สำนักปลดั 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โซฟา ประกอบด้วย โซฟา 3 ท่ีนั่ง พร้อมโตะ๊กลาง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

20,000     สำนักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

พัดลมอุตสาหกรรม ราคาตามท้องตลาด 60,000     สำนักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

พัดลมตดิผนัง ขนาด 16 น้ิว ราคาตามท้องตลาด 6,000     สำนักปลดั 

รวม 497,200      

    
 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ   

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมกล้อง
คงที่ สำหรับตดิตั้งภายในและนอกอาคารโดยมี
คุณลักษณะตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  

500,000     สำนักปลดั 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต ์ 80,000     สำนกัปลดั 

3 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 

 

เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน 
สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที    ขนาด 5 แรงม้า 
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ 

20,000     สำนักปลดั 

4 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เสื้อสะท้อนแสง อปพร.  10,000     สำนักปลดั 

5 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์  
เครื่องยนต์ดเีซล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์  
(มีกระเช้า) โดยมีคณุลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ 

2,633,000     สำนักปลดั 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ที่จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 

50,000     สำนักปลดั 

7 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น กระบองไฟ  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 6,000     สำนักปลดั 

8 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์   
โดยมรีายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

30,000     สำนักปลดั  

รวม 3,329,000      

 
 
 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องดูดฝุ่น โดยมีคณุลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ   

-     กองการศึกษา 

2 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู 
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของสำนักงบประมาณ 

47,000     กองการศึกษา 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะอนุบาลพร้อมเกา้อี้ยาว  ที่จดัหาตามราคา
ท้องตลาด 

12,000     กองการศึกษา 

4 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะ เก้าอี้นั่งสำหรับนั่งรับประทานอาหารสำหรับเด็ก 
ขนาด (60X150X75 ซม.) 
พร้อมม้านั่ง (ขนาด 30X150X45 ซม.) 

35,000     กองการศึกษา 

5 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ตามเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์

20,000     กองการศึกษา 

6 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สำหรบังานสำนักงาน  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

25,000     กองการศึกษา 

รวม 139,000      

 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ห
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง     
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ 

120,000     สำนักปลดั 

รวม 120,000      

 
 
 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

ห น ้ า  | 254 

  แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ ห
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรบังาน
สำนักงาน ตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์

23,000     กองช่าง 

2 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่า
มุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 

110,000     กองช่าง 

รวม 133,000      

 
 
 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ ห
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานการเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เลื่อยยนต์ ที่จัดหาตามราคาท้องตลาด 7,000     สำนักปลดั 

รวม 7,000      
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มีการติดตามและประเมินผลแผน  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

1.1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
  

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  60 คะแนน 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
   3.4 วิสัยทัศน ์ 5 คะแนน  
   3.5 กลยุทธ์ 5 คะแนน  
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
   3.8 แผนงาน 5 คะแนน  
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

รวมคะแนน  100 คะแนน 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

1.2.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

 
20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา 
ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดำเนินงานได้แก่ -Strength  (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
 
 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ   
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์  
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกบัโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อง
โยงดังกล่าว 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.9 ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
         ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2.2.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กร+ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรอืไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน 
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒ นาท้ องถิ่ น มี ความสอดคล้ องกับห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่ พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1)ความประหยัด 
(Economy)  (2)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4)ความเหลื่อม
ล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5)ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มี ก า รก ำห น ด ตั ว ชี้ วั ด ผ ล งาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภ าพ 
(efficiency) ได้  เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
ก ำห น ด ร้ อ ยล ะ  ก ารก ำห น ด อั น เกิ ด จ าก ผ ลข อ ง
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึนสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

5.12 ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลดับของ
ความสำเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
       

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........................... 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (..............
โครงการ) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = ............. +  
- เงินสะสม  =………… 

  

4 สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ……. + 
- เงินสะสม =…………... 

  

 
 



 

ห น ้ า  | 266 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร  
เป็นต้น) 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  4.1.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางในตำบลหนอง
หินเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่พังเสียหาย ทำให้ช่วงฤดูฝนถนนจะมีน้ำท่วมขังและเป็น
หลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางที่ยังเป็นถนนดิน หรือถนนลูกรัง จัดทำ
แผนงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่พังชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ พิจารณาเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
  4.1.2 ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน อันได้แก่ ภัยแล้ง 
วาตะภัย  อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที 
  4.1.3 ปัญหาโรคระบาด ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล 
เช่น โรคไขหวัดใหญ่  ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID -19) โรคพิษสุนัขบ้ า   
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การทำลาย การรักษา 
  4.1.4 ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในตำบลหนองหินยังมีรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษา 
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีรายได ้  
  4.1.5 ปัญหายาเสพติดในตำบล สาเหตุที่ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจาก
คน อ่อนแอ ขาดจิตสำนึก และขาดความตระหนัก ฤทธิ์ในการมอมเมาของยาเสพติด ทำให้ผู้เสพหลงใหลใน
ความสุข ความเคลิบเคลิ้ม  สิ่งแวดล้อม อาทิ อบายมุขรอบตัว ครอบครัวบกพร่อง ไม่มีเวลา หมู่บ้าน/ชุมชน
อ่อนแอ ขาดความสามัคคี  แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติด พลังชุมชนเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งปัญหายา
เสพติดได้ คนในหมู่บ้าน/ชุมชนเองรู้จักและเข้าใจปัญหา จึงเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด   เตรียมความพร้อมคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทำความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน วางแผนงานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมจากคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ 
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  4.2.1 ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการ แก้ไขอยู่มาก เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้อง เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามา
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เป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี จำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้  
บางครั้งก็มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณจึงทำให้ เกิดโครงการที่เกินศักยภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำเป็นต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
  4.2.2 ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
ปัญหาต่างๆ ที่ถูก เสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  

➢ ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน 
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่ บ้าน 
ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่ เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

➢ ควรมีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจนโดยคำนึงถึงสภาพ
ความเป็นจริงของพ้ืนที่ บริบทของแต่ละพ้ืนที่ ห่วงเวลาที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้แผนพัฒนา
ท้องถิน่ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จรงิ   

➢ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน   

➢ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
  4.2.3 ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ประชาชน
มีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผา ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียวทำให้เกิดไฟไหม้ ยาเสพติด การพนันที่ยังมีอยู่ในพื้นท่ี เป็นต้น 


