




 
 

~ ๑ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ส่วนที่ 1 
 

 

๑.  ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  

  ที่ตั้ง 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ            สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลท่าลี่       อ าเภอท่าลี่      จังหวัดเลย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลน  าแคม    อ าเภอท่าลี่      จังหวัดเลย 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต าบลอาฮี         อ าเภอท่าลี่      จังหวัดเลย 

๑.๒  ภูมิประเทศ 
ประกอบด้วยที่ราบลุ่ม ภูเขา และเนินเขา ต าบลหนองผือ  มีที่ราบลุ่มประมาณ ๑๐% ของพื นที่

ทั งหมดซึ่งจะมีบริเวณริมเหือง  และบริเวณน  าคาน  พื นที่ต าบลหนองผือที่สูงสุดอยู่บริเวณเขตติดต่อกับต าบล
โคกใหญ่ เขตภูช้าง  เป็นพื นที่ของบ้านเมี่ยง หมู่ที่  ๘  

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  ท าให้อากาศแปรปรวนตลอดปี 

- เดือน  มีนาคม – มิถุนายน  อากาศร้อน  แต่ก็มีฝนเป็นบางครั ง 
- เดือน  มิถุนายน – ตุลาคม  มีฝนตกชุก 
- เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  เป็นช่วงอากาศหนาวเย็นและมีหมอกลงค่อนข้างจัด 
- ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  ๓๕ องศา 
- ฤดูฝนมีฝนตกชุกปริมาณน  าฝนเฉลี่ย ๖๐ มิลลิเมตรต่อปี 
- ฤดูหนาวอากาศเย็น  อุณหภูมิเฉลี่ย ๖ – ๑๒ องศา 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
 สภาพพื นที่ทั่วไปของต าบลหนองผือ  ประกอบไปด้วยดินร่วน  และดินเหนียวมีสีเทาเข้มมีค่า  PH  
ระหว่าง ๖ – ๗.๕  ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขามีป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งปกคลุม  

 

 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลหนองผอื 



 
 

~ ๒ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

       แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  - ล าน  า ,ล าห้วย     ๒ สาย 
  - บึง ,หนอง และอ่ืน                                 ๒ แห่ง 
       แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-    ฝาย                  ๗ แห่ง 
-    บ่อน  าตื น                ๘๕ แห่ง 
-    บ่อน  าบาดาลขนาดเล็ก               ๓๓ แห่ง 
-    บ่อน  าบาดาลขนาดใหญ่               ๓๓ แห่ง 
-    ถังเก็บน  าฝน               ๑๑๐ แห่ง 
-    สระน  า                ๑๖๘ แห่ง 

         -    คลอง        ๕ แห่ง  

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ต าบลหนองผือมีเนื อที่ทั งหมด    ๕๕,๑๙๖.๗๖ ไร่หรือ  ๘๘.๓๒  ตารางกิโลเมตรแยกเป็น 
พื นที่ท าการเกษตร   จ านวน     ๒๖,๓๖๘ ไร่แยกเป็น 
  -  พื นที่ท านา  จ านวน    ๑๑,๗๖๒ ไร่ 
  -  พื นที่ท าไร่  จ านวน      ๘,๘๒๓ ไร่ 
  -  พื นที่ไม้ผล  จ านวน      ๓,๖๖๐ ไร่ 
  -  พื นที่ไม้ยืนต้น  จ านวน      ๒,๑๐๔ ไร่ 
  -  พื นที่ปลูกยางพารา จ านวน          ๓๘๓ ไร่ 
  -  พื นที่ปลูกไม้ดอก จ านวน           ๑๗ ไร่ 
พื นที่อยู่อาศัย    จ านวน      ๑๘,๔๙๐ ไร่ 
พื นที่สาธารณประโยชน์             จ านวน      ๔๔๘.๑๔ ไร่ 
พื นที่ป่าสงวน    จ านวน ๑๘,๐๕๐.๖๒ ไร่ 
พื นที่ แม่น  า ล าคลอง หนอง บึงและอ่ืนๆ  จ านวน      ๒๙๐.๗๖ ไร่ 
พื นที่ป่าไม้อ่ืนๆ    จ านวน ๑๐,๐๔๙.๗๖ ไร่ 

 แหล่งข้อมูล  :  กรมพัฒนาที่ดิน     
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๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

  ๒.๑  เขตการปกครอง 

          แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๐ หมู่บ้าน 

 

 

 

 



 
 

~ ๔ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

  ต าบลหนองผือ มีจ านวนหมู่บ้านทั งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านมี พื นที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  เต็มทั งหมู่บ้าน ดังนี   

   จ านวนประชากร  ครัวเรือน  และผู้น าชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีประชากร    
ปี 2564  จ านวน 6,983  คน 2,985 ครัวเรือน โดยแยกเป็นชาย 3,445 คน เป็นหญิง  3,538  คน   
จ าแนกตามหมู่บ้าน ได้ดังนี    

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร ( คน )  

รวม 

จ านวน
ครัวเรือน 

( หลัง ) 

 

ผู้น าหมู่บ้าน ชาย หญิง 

1. บ้านหนองผือ 265 260 525 257 นายมนตรี บุระ 

2. บ้านปากคาน 419 464 883 393 นางระยอง ขวัญโทน 

3. บ้านหาดพระ 134 136 270 113 นายทองด า   ลีดงบับ 

4. บ้านขอนแก่น 277 289 566 188 นายสมัย   ค าบุยา 

5. บ้านเมี่ยง 387 363 750 318 นายโกวิทย์    คุณมี 

6. บ้านปากห้วย 361 396 757 357 นายสงกรานต์     จ ารูญศิริ 

7. บ้านปากห้วย 457 485 942 376 นายสุดใจ  ฤทธิ์ศักดิ์ 

8. บ้านเมี่ยง 464 434 898 383 นายไพรวัลย์  กุลเทียนประดษิฐ ์

9. บ้านเมี่ยง 379 395 774 369 นายวิทยา โสภาวัฒน ์

10. บ้านเพชรโสภณ 302 316 618 231 นายสมทรัพย์ ไชอาวุธ 
(ก านันต าบลหนองผือ) 

รวม 3,445 3,538 6,983 2,985  

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  2564  :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย 
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๔.สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา 

 การศึกษา 

 ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีสถานศึกษาท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
๕ แห่ง สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๕ แห่ง  สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน ๑ แห่ง รวม ๑๑แห่ง   

ชือ่สถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปิดสอน 

๑.   ศพด. วัดโพธิ์ชัย อบต. หนองผือ ปฐมวัย 

๒.   ศพด. วัดใหม่เจริญธรรม อบต. หนองผือ ปฐมวัย 

๓.   ศพด. บ้านปากห้วย อบต. หนองผือ ปฐมวัย 

๔.   ศพด. บ้านขอนแก่น อบต. หนองผือ ปฐมวัย 

๕.   ศพด. บ้านหาดพระ อบต. หนองผือ ปฐมวัย 

๖.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๗.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๘.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๙.  โรงเรียนหนองผือ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๐.  โรงเรียนบ้านหาดพระ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๑.   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน    
อ. ท่าลี่ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 

๔.๒ สาธารณสุข 

  ต าบลหนองผือมีสถานบริการด้านสาธารณสุขดังนี  
  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด ๓๐ เตียง - แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๒ แห่ง 
  - ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยแมลง -     แห่ง 
  - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง 
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน - แห่ง 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  ต าบลหนองผือ มีองค์กร หน่วยงาน กลุ่ม ที่ให้บริการด้านความปลอดภัยในด้านอาชญากรรม 
ดังต่อไปนี  
  - สถานีต ารวจ - แห่ง 
  - จุดตรวจ ต ารวจ/หน่วยงานทหารพราน ๒ แห่ง 
  - หน่วยกู้ภัย ๑ แห่ง 
  - ศูนย์ อปพร. ต าบลหนองผือ ๑ แห่ง  

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
     ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
     เดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑ ระยะทาง  ๕๐  กิโลเมตร  มีถนนลาดยาง         
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรัง  ถนนดิน  ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายเข้าสู่หมู่บ้านของต าบล  สภาพถนนใช้ได้ดี
ในฤดูแล้ง  ส่วนหน้าฝนการคมนาคมบางส่วนไม่สะดวก 

     ๕.๒  การไฟฟ้า  
 ต าบลหนองผือ  - มีส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยท่าลี่   จ านวน ๑ แห่ง 
  - มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่         จ านวน ๑ แห่ง  
  

     ๕.๓ การประปา 
 - ฝาย     ๗   แห่ง 
 - บ่อน  าตื น    ๘๕ แห่ง 
 - บ่อน  าบาดาลขนาดเล็ก   ๓๓ แห่ง 
 - บ่อน  าบาดาลขนาดใหญ่   ๓๓ แห่ง 
 - ถังเก็บน  าฝน    ๑๑๐ แห่ง 
 - สระน  า     ๑๖๘ แห่ง 
 - คลอง     ๕ แห่ง 
 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
     ๖.๑  การเกษตร 
 พื นที่ท าการเกษตร   จ านวน   ๒๖,๓๖๘ ไร่แยกเป็น 

-  พื นที่ท านา   จ านวน   ๑๑,๗๖๒ ไร่ 
- พื นที่ท าไร่   จ านวน  ๘,๘๒๓  ไร่ 
- พื นที่ไม้ผล   จ านวน  ๓,๖๖๐  ไร่ 
- พื นที่ไม้ยืนต้น  จ านวน  ๒,๑๐๔  ไร่ 
- พื นที่ปลูกยางพารา  จ านวน  ๓๘๓  ไร่ 
- พื นที่ปลูกไม้ดอก  จ านวน  ๑๗  ไร่ 
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   ๖.๒  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเพื่อการเกษตร 

สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า จ านวน   7 สถานีแยกเป็น 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 1  จ านวน   1 สถานี 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 2  จ านวน  1 สถานี 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าปากห้วย   จ านวน  1 สถานี 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าปากคาน      จ านวน  1 สถานี 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าหนองผือ 1      จ านวน  1 สถานี 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าหนองผือ 2      จ านวน  1 สถานี 
- สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง   จ านวน   1 สถานี 

 
   ๖.3  การประมง 

 ต าบลหนองผือประกอบอาชีพประมงน  าจืดเป็นหลัก ผลผลิตของสาขาประมงส่วนใหญ่ได้จากการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า และการจับสัตว์น  าจากแหล่งน  าธรรมชาติ สัตว์น  าที่นิยมเลี ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน    
ปลาตะเพียนเป็นต้น   

 

   ๖.4  การปศุสัตว์ 
 มีครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์  ปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่โคเนื อ โคพื นเมือง โคพันธุ์และโคลูกผสม ,กระบือ ,

สุกร,ไก่  
 

   ๖.5  การท่องเที่ยว 
แก่งโตน  มีลักษณะเป็นพืดหินหรือโขดหินเกิดขึ นตามธรรมชาติเรียงกันอย่างระเกะระกะกีดขวางทาง

น  าไหลของแม่น  าเหือง มีสภาพคล้ายน  าตกขนาดเล็กตั งอยู่ ณ บ้านปากห้วยต าบลหนองผืออยู่ห่างจากท่ีตั งที่ว่า
การอ าเภอท่าลี่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร อยู่ที่บ้านปากห้วย  หมู่ที่ ๗        
ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย มีทิวทัศน์สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
จ านวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเป็นแก่งหินที่ถูกน  ากัดเซาะสลับซับซ้อนกั นสองระหว่างฝั่งไทย
และสปป.ลาว ฤดูฝนปริมาณน  ามาก ฤดูร้อนน  าน้อยเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน   มีแพท าด้วยไม้ไผ่ไว้
บริการล่องแพแก่นักท่องเที่ยว  

   ๖.6  อุตสาหกรรม 
ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท 
 มีโรงแรม จ านวน  -  แห่ง 
 มีรีสอร์ท  จ านวน  ๖  แห่ง 
 มีโฮมสเตย์ จ านวน  -  แห่ง 
อุตสาหกรรม 
 ปั๊มน  ามัน  จ านวน  ๑๑  แห่ง 
 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน    ๔  แห่ง 
 โกดังเก็บสินค้า  จ านวน  ๒๗  แห่ง 



 
 

~ ๘ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

๖.๖  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
อาชีพ 
 ประชากรประมาณร้อยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าไร่  ท าสวน  ท านา  และมี

ประกอบอาชีพรับจ้าง  และอาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อย  โดยที่บางครัวเรือนมีอาชีพเลี ยงสัตว์และปลูกผลไม้เป็น
อาชีพเสริม 

การพาณิชย์ 
 คลินิก   ๒  แห่ง 
 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  ๕๖ แห่ง 
 ตลาด   ๒ แห่ง 

  อู่ซ่อมรถ  ๑๖ แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๙ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ส่วนที่ ๒ 

 
 

 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ           
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ื อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 
 

~ ๑๐ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั งในมิติเศรษฐกิจที่

โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรยังอยู่
ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อม
ล  า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่
สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็น
ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและ
ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

นอกจากนี  ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั งการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั งด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่ม
ภายในภูมิภาค และการเปิดเสรีด้านต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ณ์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั งในมิติความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั น ประเทศจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่รอบคอบ
และครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
 
 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 



 
 

~ ๑๑ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ น
ในอนาคต ใช้กลไก การแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) 
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด 
ขึ นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสภาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาชิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไลที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน 
ไม่ใหป้ัญหาใหม่เกิดขึ น โดย (1) การแก้ไปปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั งทาง
บกปละทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของ
ชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 



 
 

~ ๑๒ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

และหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ 
และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
การบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ(3) การร่วมมือ
ทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย       
(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื ออ านวยต่อ
การพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รกเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื อ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื นฐานของต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากรัฐรัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพ่ิมขึ นของคนชั นกลาง
และลดความเหลื่อมล  าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและการพัฒนา และ (4) ความสามรถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็นได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) 
เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ(5) เกษตรอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



 
 

~ ๑๓ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งชาติที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้ วย (1) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญหาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน  า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพื นที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมห
ภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) 
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั งกาย ใจ 
สติปัญหา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่ การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวชี วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



 
 

~ ๑๔ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั งครรภ์ (2) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้ 
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื อต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเทศ (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิ ภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) 
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั งสื่อตั งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาดแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ และ 
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ และคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การสร้างสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี คลอบคุมท้ังด้าน กาย ใจ สติปัญญาและสังคม  
โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ดี และ(5) การส่งเสรมิให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื นที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1)  
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั นพื นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การ
พัฒนาบุคลกรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กานเสร้างงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 



 
 

~ ๑๕ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

จัดการจัดตนเอง และการเตรียมความความพร้อมของประชากรไทยทั งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 ตัวชี วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัมนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดิน และการเข้าถึงทรัพยากร (4) 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

 2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการท างานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
(5) สนับสนุนการพัฒนาพื นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลัง
แรงงานในพื นที ่

 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) 
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

 4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 

 



 
 

~ ๑๖ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
ใช้พท้นท่ีเป็นตัวตั งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินบนพื นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั ง  3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 ตัวชี วัด ประกอบด้วย (1) พื นที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าช
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน 
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าหนด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น  าล าคลองและแหล่งน  าธรรมชาติทั่วไป 
(4) รักษาและเพ่ิมพื นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน 
ชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง พื นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั งระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื นของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4. พัฒนาพื นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
อย่างเนื่อง โดย (1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (3) 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 
 

~ ๑๗ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ  า 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการ 
จัดการน  าเชิงลุ่มน  าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน  าของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน  าทั งระบบในการ
ใช้น  าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น  าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความ
มั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษ๖รและอาหารของ
ประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วน” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิตทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล ร่วมทั งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่องโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้ างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ นเชิง นอกจากนั น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี
ความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล  าและเอื อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 

 ตัวชี วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความ
เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



 
 

~ ๑๘ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริหารอย่างรวดเร็ว  
โปร่งใส โดย (1) การให้บริหารสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

2. ภาครัฐบริหารงานบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก 
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่
สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ โดย (1)  ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ 
(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั งอยู่บนหลักธรรมภิบาล 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา 
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ     
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคต่างๆ  
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการป้องกันและปรามปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (1) ภาครัฐจัดให้มี 
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (3) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (1)  
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๙ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี   

(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั น ทิศทางการพฒันาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ชาติ
ระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด
ภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั งจากภายนอกและ
ภายในประเทศที่บ่งชี ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะ
ผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั งนี 
โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั น การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่       

พึงประสงค ์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน

สุขภาพ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1. การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ า สุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน

ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 



 
 

~ ๒๐ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามาถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมืออภัย

คุกคามทั งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลใน 
สังคมไทย 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านขนส่ง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 



 
 

~ ๒๑ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาระบบน  าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2. พัฒนาผู้ปกรอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า

และบริการของไทย 
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ

อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 

4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่าง (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ทั งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
6. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

มิ 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื นฐานด้านการขาดแคลนน  า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ
ภัยแล้งซ  าซาก คนมีปัญหาทั งในด้านความยากจน และมีปัญหาสภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถานบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื นฐานควบคู่ไปกดับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ ความรู้ 



 
 

~ ๒๒ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ทุนเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
จากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน คมนาคมขนส่ง
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื นที่ เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมทั งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น  าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติมโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล  ากับพื นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาวโดยมีเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น  าโขง” ตามยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาแหล่งน  าเดิมและแหล่งน  าธรรมชาติ 
2. พัฒนาแหล่งน  าใหม่ในพื นที่ลุ่มน  าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื นท่ีเพ่ือพัฒนาแหล่งน  า 
3. พัฒนาระบบส่งและกระจายน  า 
4. บริหารจัดการน  าแบบบูรณาการโดยด าเนินการในระดับลุ่มน  าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น  า

ทุกกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื นที่เสี่ยง 
5. พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 
6. อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล  า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
2. พัฒนาพื นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื นที่ (Zoning) และความ

ต้องการตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็น ฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของภาค 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน 



 
 

~ ๒๓ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

6. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้า ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค 

7. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
8. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื นที่ต้น

น  า 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื นที่ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน  าโขง และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานขนาดใหม่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
3. พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ

สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 
4. พัฒนาพื นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาด่านชายแดน 
2. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงชายแดน 
3. พัฒนาพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 

 



 
 

~ ๒๔ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานเชิงพื นที่แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติสามารถบริหารงาน แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียง
เหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) อยู่ภายใต้นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดเป้าหมาย และความต้องการด้านพัฒนาพื นที่ของภาคที่ต้องมีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/
หรือระหว่างประเทศ โดยผ่านช่องทางการด าเนินงานของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยง
และขับเคลื่อนการพัฒนา กลุ่มจังหวัดตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ประชาชน สถาบันการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานพัฒนาในพื นที่ 

เป้าหมายการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 
– 2579) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี  

1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง 
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ระยะ 20 ปี     

(พ.ศ.2560 – 2579) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นโครงการผูกพันต่อเนื่อง 10–20 ปี ต้องเพ่ิมการลงทุนให้มากกว่าภูมิภาคอ่ืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์รวมของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 10 ปีแรก และไม่น้อยร้อย 
ละ 9 ต่อปี ในช่วง 10 ปีหลัง 

กลยุทธ์ 
1. ระบบการบริหารจัดการน  าของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ 
3. การขับเคลื่อนสู่เกษตรกรอุตสาหกรรมชั นน าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม 



 
 

~ ๒๕ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

4. พัฒนาการค้าสู่สากล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและขยายการบริการให้มีขีดความสามารถแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละพื นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ น อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
2. ร้อยละปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี 
3. ร้อยละพื นที่แหล่งน  าทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ น 

กลยุทธ ์

1. การบริหารจัดการระบบอนุรักษ์พื นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ป่าไม้ แหล่งน  า ขยะ และมลภาวะ) ของกลุ่มจังหวัดฯ 

2. การบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ค่าเป้าหมาย 

1. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ระดับความเหลื่อมล  าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด มีค่าร้อยละ 0.2-0.4 ภายใน

ระยะ 20 ปี 
3. ร้อยละประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั นพื นฐานของรัฐเพ่ิมขึ น 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสมรรถภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั ง

ปัจเจกและการรวมกลุ่ม  
2. การยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพเพ่ือรองรับการปรับตัว สร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ิม

สมรรถภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและการรวมกลุ่ม 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ น มีภูมิคุ้มกัน มีขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มจังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๖ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั งระบบตามความต้องการของตลาดท่องเที่ยวแต่ละ

ประเภทและแต่ละช่วงเวลาอย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
 

3) แผนพัฒนาจังหวัดเลย 
1. วิสัยทัศน์จังหวัดเลย 

             “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 

2. พันธกิจ 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว 
2.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4 ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
2.5 ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน 
2.6 เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ 
2.7 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 
3. ค่านิยม 

     ค่านิยม : Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย) = LOEI 

3.1 L : Lifelong Learning (เรียนรู้ตลอดชีวิต) = ศึกษาเรียนรู้ สร้างทักษะอยู่เสมอ แล้วน ามาพัฒนา
ตนเอง พัฒนาจังหวัดเลย และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

3.2 O : Ownership (ความเป็นเจ้าของ) = มีจิตส านึก มีความรัก หวงแหน มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
และภาคภูมิใจในบทบาทที่รับผิดชอบต่อจังหวัดเลย 

3.3 E : Excellence (ความเป็นเลิศ) = มุ่งมุ่นในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เลิศ 

3.4 I : Integrity (คุณธรรม) = พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

เป้าประสงค์รวม 
     “เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุน  ภายในจังหวัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
และยั่งยืน” 
 
 



 
 

~ ๒๗ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๑  
:     การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 
ควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์การพัฒนาที่ ๑ :     
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยว ร้อยละ 
1 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 3 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ นต่อปีของรายได้กลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ 4 
4 .  จ า น วนผลิ ตภัณฑ์  OTOP ที่ ไ ด้ รั บ
มาตรฐานระดับ 5 ดาว 
5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว ร้อยละ 80 
6. ร้อยละที่ลดลงของปริมาณขยะร้อยละ 
0.5 
7.  การ เปลี่ ยนแปลงพื นที่ ป่ า ไม้  ( % 
เปลี่ยนแปลง) -0.75 
8. ร้อยละที่ลดลงของพื นที่กัดเซาะตลิ่งริม
แม่น  า ร้อยละ 0.62 

1. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการตลาดด้าน
การท่องเที่ยว 
3. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
ท่องเทีย่วเพื่อให้แข่งขันได้ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว 
5. ส่ ง เสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  2 
: การส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลติ
และสร้างมลูค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร 

เป้าประสงค์การพัฒนาที่ 2 : 
เพื่อพัฒนาสินค้า เกษตรให้
แข่งขันได้ 

1. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ น ร้อยละ 7  
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ นของ GPP ภาคเกษตร 
ร้อยละ 4 
3.  ร้ อยละที่ เพิ่ มขึ นต่ อปีของรายได้
เกษตรกร ร้อยละ 3 

1. เพิ่มผลิตภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 
2. ส่งเสริมการท าการเกษตร
แบบผสมผสาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  3 
: การส่งเสรมิและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมการผลิต
และการบรกิารเชิง
สร้างสรรค ์

เป้าประสงค์การพัฒนาที่ 3 : 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการให้เติบโต
และแข่งขันได้ 

1. สัดส่วนปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง
ยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน) 
238.78 
2. สัดส่ วนการใ ช้น  า มัน เ ชื อ เพลิ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาค 
อุตสาหกรรม(ลิตร/ล้านบาท) 231.2 
3. จ านวนสถานประกอบการผลิตและ
บริการที่ได้มาตรฐาน 10 
4. ร้อยละที่ เพิ่มขึ นต่อปีของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ ร้อยละ 6 
5. อัตราการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของ
ประชากร (ร้อยละ) ≥ 35 
6. จ านวนที่เพิ่มขึ นของเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการผลิตและบริการ ≥ 5 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิต การบริการ ให้ได้
มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
การผลิตและบริการ 



 
 

~ ๒๘ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 
7 .  ผ ลิ ต ภ า พ แ ร ง ง า น  ( บ า ท / ค น ) 
113,987.35  
8. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ 0.5 
9.ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อก าลังแรงงาน ร้อยละ 5.95 
10.ร้อยละที่ลดลงของลดต้นทุนการผลิต
ของสถานประกอบการ ร้อยละ 7 
11. จ านวนนวัตกรรมที่เพ่ิมขึ น 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์  4 
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับสูส่ากล 

เป้าประสงค์การพัฒนาที่ 4
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่
มาตรฐานสากล และสร้าง
ความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 

1. สัดส่วนคนจน 0.42 
2. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ (HA) ร้อยละ 80 
3. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน/
แพทย์) 4,455 
4. อัตราส่วนหนี เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน 0.36 เท่า 
5.   อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน ร้อยละ 92 
6. การเข้าถึงประปา ร้อยละ 95.7 
7. การเข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละ 88.5 
8. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (บาท/ปี) 
9. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (บาท/ปี) (ปี 
59 เท่ากับ 83,439 บาท/ปี) 91,918 
10. อัตราเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด ร้อยละ 2.7 
11. อัตราเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัด ร้อยละ 99.57 
12. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัดร้อยละ 96 
13. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ ≥ 80 
14. สัดส่วนปริมาณการใช้ ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/คน) 
354.6 
15. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่
ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/
คน) 422.20 
16. ร้อยละของความพึงพอใจจากการใช้
บริการภาครัฐ ร้อยละ 85 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต
ป ร ะ ช า ช น สู่ ม า ต ร ฐ า น
ระดับชาติ 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐมุ่งสู่ความ
เป็นสากล 



 
 

~ ๒๙ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 
17. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9 
18. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ป.6 41 
19. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 36 
20. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.6 35 

ประเด็นยุทธศาสตร์  5 
: การเสริมสร้างและ
รักษาความมั่งคง 

เป้าประสงค์การพัฒนาที่ 5 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยแบบมีส่วน
ร่วม 

1. 1. สัดส่วนคดียาเสพติด (อัตราคดียาเสพ 
ติด/ประชากรแสนคน) 119 

2. 2. ร้อยละที่ลดลงของการกระท า 
ความผิดตามแนวชายแดนต่อคดีที่เกิดขึ น 
ร้อยละ 3 

3. 3.ร้อยละที่ลดลงของผู้เสพรายใหม่ต่อ 
จ านวนผู้เสพทั งหมด ร้อยละ 10 

4. 4. ระดับความส าเร็จการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งชุมชนและรักษาความสงบ
ตามแนวชายแดน 5 

5. 5. ร้อยละของความส าเร็จความเข้าใจ 
ของประชาชนที่ได้รับในด้านต่างๆ ของ
การด ารงชีวิต ร้อยละ 85 

6. 6. ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึง 
ความยุติธรรม ร้อยละ 80 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตการบริการ ให้ได้
มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
การผลิตและบริการ 

 
     ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 

 1. วิสัยทัศน์ 
      “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความยากไร้” 
 2. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื นฐาน  และเทคโนโลยี 
            สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความ 
                      เข้มแข็งให้กับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  และการให้บริการสาธารณะแก่ 

            ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และภูมิปัญญา 

           ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร 

                                 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

~ ๓๐ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

3. เป้าประสงค์ 
    3.1 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง 

     3.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
เป็นจังหวัดปลอดยาเสพติด 

     3.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพ่ิมมากขึ น 

     3.4 ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
อยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด 

     3.5 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ น 

     3.6 ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
มากขึ น 

     3.7 กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีศักยภาพในการจัดการตั งกลุ่มอาชีพ ประกอบอาชีพ โดยลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้มากขึ น 

     3.8 เยาวชนมีสถานที่เรียนเหมาะสม ได้รับบริการทางการศึกษาขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

 4. ตัวช้ีวัด 

     4.1 จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื นฐานในด้านต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยได้จัดให้
มีเพ่ิมขึ นในแต่ละปี 
     4.2  จ านวนผูสู้งอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลย เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 

     4.3 จ านวนการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มขึ น 

     4.4 จ านวนประชาชนของจังหวัดเลย มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมมากขึ น 

              4.5 จ านวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี่ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ น 

     4.6 จ านวนประชากรมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิม 

     4.7 ปัญหายาเสพติดในพื นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

              4.8 ประชาเห็นความส าคัญของการศึกษาเพ่ิมมากขึ น และได้รับการบริการทางการศึกษาขั น
พื นฐานอย่างทั่วถึง 
 
 



 
 

~ ๓๑ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

         5. ค่าเป้าหมาย  
    5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จัดให้มีโครงสร้างพื นฐานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 5 ต่อปี 
    5.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย มีคุณภาพชีวิตทที่ดีขึ นร้อยละ 5 ต่อปี 
    5.3 ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนช่วยในการกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ น ร้อยละ 5 ต่อปี 
    5.4 มีแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการคมนาคมที่ทันสมัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
    5.5 มีสถานศึกษา การจัดการศึกษาบริการศึกษาขั นพื นฐานอย่างทั่วถึงเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 ต่อปี 
    5.6 บุคลากรได้รับการอบรมด้านการท่องเที่ยวและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ นร้อยละ 5 ต่อปี 
    5.7 จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมขึ นและพ่ึงต้นเองได้มากขึ น 

    5.8 นักเรียนและประชาชนมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 

 6. กลยุทธ์ 
     6.1 สนับสนุนโครงสร้างพื นฐานให้ครอบคลุมทั งจังหวัดเลย 

              6.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสฯ 

     6.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพ่ิมมากขึ น 

     6.4 ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     6.5 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น 

              6.7 คุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัย 

     6.8 ส่งเสริมการจัดสถานศึกษา การจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

~ ๓๒ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

(๒). ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น 

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

     ๒.๑ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
“ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานครอบคลุมทุกพื นที่  เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต          สร้าง

เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ด ารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

     ๒.๒  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
2.2.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ 
๑.๒  แนวทางการพัฒนาอบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีตามแผนที่ภาษี 
๑.๔  แนวทางการพัฒนาระบบรางระบายน  า 
๑.๕  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม 
๑.๖  แนวทางการพัฒนาการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะและขยายไฟฟ้าแรงต่ า 
๑.๗  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

2.2.๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
ม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 

๒.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น 
๒.๒  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท่ี 
       เกี่ยวข้อง 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎหมาย 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทาง 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๖ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั นพื นฐานให้มีคุณภาพ 
      มาตรฐาน 
๒.๗ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรค 
      ไข้หวัดนกโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่หนู ฯลฯ 
๒.๘ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีน  าสะอาดไว้อุปโภคบริโภค 
๒.๙ แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา / การศึกษาของประชาชน 



 
 

~ ๓๓ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

๒.๑๐ สร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน 
๒.๑๑ แนวทางการพัฒนาเด็ก  เยาวชน และผู้พิการ 

2.2.๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๔ แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการ / พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

2.2.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน และ
การกีฬา 

    ๔.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  มาตรฐานการท่องเที่ยว  ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง 
    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา 

2.2.๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

    ๕.๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
    ๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและการปลูกฝัง จริยธรรม  
          คุณธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๕.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

 
          2.2.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    ๖.๑ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ 
          ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย 
    ๖.๒ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
    ๖.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๖.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / และขุดลอกแหล่งน  า 
          ธรรมชาติ/ปรับปรุงแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 

2.2.๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

    ๗.๑  พัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
    ๗.๒  ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและพัฒนาระบบการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
 



 
 

~ ๓๔ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 

   นายชวการ  จ ารูญศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือเมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖ โดยองค์การบริการส่วนต าบลหนองผือ  มีการบริหาร
จัดการที่ดี  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประชาชนมีคุณภาพที่ดี  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้
เสริมโดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการด ารงชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน มี ๗  ด้าน ดังนี  

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.๑ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
         พอเพียง 
   ๑.๒ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง 
         และชุมชน   
   ๑.๓ แก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

             ๑.๔ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพ่ิมโอกาส และรายได้ให้กับประชาชนในการผลิตและจ าหน่าย       
                   สินค้า 
             ๑.๕ พัฒนาและจัดหาแหล่งน  าใช้เพ่ือการเกษตรให้เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร 
                   ได้ทุกฤดูกาล อย่างเป็นระบบ 

   ๑.๖ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆเพ่ือสนับสนุนด้านอาชีพเกษตรกรร 
         และด้านอ่ืน ๆ 
   ๑.๗ ส่งเสริม และสนับสนุน สร้างความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจ อาเซียน ให้ครอบคลุม  ในทุก 
         ด้านให้เท่าทันอาณาประเทศ 

 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ  และ 
          ผู้ด้อยโอกาสสังคม 
    ๒.๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมของ 
          ชุมชนทุกชุมชนสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 
    ๒.๓ ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่องส่งเสริมให้ประชาชนใน 
          ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือแก้ปัญหาให้ตรง 
          ประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน  สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกทั ง เป็นการสร้าง 
         ความร่วมมือร่วมใจและสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน 
   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาส  และ 
         การนันทนาการ 
   ๒.๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ 
   ๒.๖ จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดกิจกรรมอบรม 
         เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด 
   ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล 
         ยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานในต าบล สร้างความรัก ความสามัคคี ของคน 



 
 

~ ๓๕ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

         ในต าบล 
   ๒.๘ ด าเนินการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสนับสนุน ให้ความร่วมมือแก่ 
         หน่วยงานราชการ  ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของประชาชน 
   ๒.๙ จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภ  
         ภัย ในด้านอาคารสถานที่ บุคลากรเครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันภัยเพื่อให้ 
         ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ 
 ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุน เชิดชู บุคคลที่ท าความดีด้านต่างๆ ในต าบล 

 
๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๓.๑ ด าเนินการให้การศึกษาอบรมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกทั งสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของ

ระดับชั นประถมศึกษา ระดับชั นมัธยมศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนเน้นการบริหารจัดการทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
พร้อมทางอารมณ์ สังคมและความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพรวมถึง
การสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้อาหารกลางวัน อาหารเสริม
นม ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลและสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในต าบล ทางด้านกีฬา การเรียนรู้นอก 
สถานศึกษาอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และ อ่ืน ๆ ให้เพียงพอ 

๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และประเพณี
ท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวันที่ ๕ ธันวามหาราช วันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินี  วันปิยะมหาราช ประเพณี
ต่าง ๆ เช่นจัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์และรดน  าด าหัวผู้สูงอายุและงานประเพณีอ่ืนๆ 
ของท้องถิ่น 

 ๓.๓ สนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั งยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างชุมชนก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

 ๓.๔ ด าเนินการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของต าบล 
            ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบล  
 

๔. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔.๑ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน และท่ัวถึง เช่น ถนนเพ่ือการเกษตรเป็นลูกรังบด

อัดขยายความกว้าง ๕ เมตร ทางระบายน  า ไฟฟ้าสาธารณะ 
๔.๒ ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

ผือ ปัญหาน  าท่วมถือเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไขท่ีผ่านมาเป็นปัญหา  ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่
พ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

๔.๓ พัฒนาแหล่งน  าเพื่อการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 
๔.๔ พัฒนาปรับปรุง ขุดลอก คู คลอง คลองส่งน  า สระน  า บ่อบาดาล เหมือง ฝาย 
๔.๕ จัดให้มีระบบชลประทานให้ทั่วถึงในการท านาปลูกข้าวหรือพืชอ่ืนๆ 
๔.๖ จัดให้มีการก่อสร้าง บ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงระบบคมนาคม การระบายน  า การไฟฟ้า และ

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 



 
 

~ ๓๖ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

๔.๗ จัดระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเช่นการก่อสร้างแหล่งน  า
เพ่ือการเกษตร การป้องกันแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 
๕. นโยบายด้านการสาธารณสุข 
๕.๑ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั นพื นฐาน   

เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื องต้น เน้นการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งมี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ สนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการ
ดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างท่ัวถึงคลอบคลุม ทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน 

๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการออกก าลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง  
      ๕.๓ ด าเนินการควบคุมป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายของคนในชุมชน 

๕.๔ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
๕.๕ สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 
 
๖. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
๖.๑ พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีมีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านศึกษาให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ และพนักงานจ้างเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอีกทั งจะพัฒนาระบบ  การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานลดขั นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วสามารถสนอง ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และชุมชน 

๖.๒  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการท างานฝ่ายบริหาร ผ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
ข้าราชการประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับชุมชน 

๖.๓  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่าง ๆส่งเสริม
การท างานร่วมกันระหว่าง ประชาชนในชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือท างานอย่างสมานฉันท์ 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่างๆในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเก่ียวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอ่ืน ๆโดยสนับสนุนให้มีการท างาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ภาครัฐส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้มีบทบาท
ในท างาน เช่นการตรวจสอบการด าเนินงาน และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ      
รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน     
ต าบลหนองผือ 
      ๖.๕ สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

~ ๓๗ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

๖.๖ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยและโครงการ หรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ รวมถึงกา ร
ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือเพ่ือ
ให้บริการแก่ประชาชน 

๖.๗ พัฒนารายได้ ระบบการจัดเก็บภาษีและผังเมือง 
๖.๘ จัดหาและปรับปรุงอาคาร สถานที่เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
๖.๙ ให้บริการแก่ประชาชน อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานด้านต่างๆรวมทั งการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
๗. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๗.๑ พัฒนา ปรับปรุง รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะจัดให้มีการคัดแยก

ขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่ งปฏิกูลรณรงค์สร้ างจิตส านึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๗.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่การ
ออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 

๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม    อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ล าน  าคาน ซึ่งเป็นสายน  าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๖ หมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

๗.๔ การส่งเสริมและการสร้างจิตส านึกตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๗.๕ การป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗.๖ การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ การปลูกป่าการอนุรักษ์แหล่งน  าและ
พันธุ์ปลาดังนั น นโยบายของผู้บริหารจึงมุ่งเน้นการด าเนินการให้บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ต าบลที่ตั งไว้ นั่นคือ การ
ท าให้ต าบลหนองผือ เป็น “ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานครอบคลุมทุกพื นที่  เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ด ารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๘ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม



 
 

~ ๓๙ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

     แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy map) 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

1. ความมั่นคง 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

4. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

2. การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลือม
ล  าในสังคม 

3. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การเสริม 
สร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่นคงและ

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 
 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม  

9. การพัฒนา
ภูมิภาคและ 
เมืองและ
พื นที่
เศรษฐกิจ  

10. การ
พัฒนาการ
ต่างประเทศ
เพื่อนบ้าน
และภูมิภาค  

1. การ
เสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์



 
 

~ ๔๐ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จัดการน  าให้

เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพ
ชีวิตอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มี

รายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล  าทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ
การแก้ปญัหา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ใช้โอกาสจาการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เช่ือมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
เพื่อพัฒนาเมืองและพื นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาความร่วมมอื
และใช้ประโยชนจ์าก
ข้อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 

กลุ่มพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 

1. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในการผลติ 
การตลาดโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี
และนวัตรกรรม 

2. การรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

4. การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 



 
 

~ ๔๑ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 

1. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในการผลติ 
การตลาดโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี
และนวัตรกรรม 

2. การรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

4. การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดเลย 

1. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. การส่งเสริม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้า
เกษตร 

3. การส่งเสริมและ
สนับสนุน
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการผลิต
และการบริการเชิง
สร้างสรรค ์

4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อ
ยกระดับสูส่ากล 

5. การเสรมิสร้าง
และรักษาความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต จ.เลย 

1. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจจพอเพียง
และเสรมิสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับ
ชุมชน 

3. การพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจดัการทีด่ี
และการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

4. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

5. การพัฒนา
การศึกษาศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6. การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 



 
 

~ ๔๒ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบจ.เลย 

1. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การพฒันาคน
สังคมคณุภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

3. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจดัการทีด่ี
และการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

4. การพฒันาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

5. การพัฒนา
การศึกษาศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6. การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต จ.เลย 

1. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจจพอเพียง
และเสรมิสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับ
ชุมชน 

3. การพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจดัการทีด่ี
และการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

4. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

5. การพัฒนา
การศึกษาศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6. การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 



 
 

~ ๔๓ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบจ.เลย 

1. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การพฒันาคน
สังคมคณุภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

3. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจดัการทีด่ี
และการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

4. การพฒันาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

5. การพัฒนา
การศึกษาศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6. การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบต.หนองผือ 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื นฐาน และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน 
สังคม คุณภาพ
ชีวิต ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจดัการที่
ดี และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
เพิ่มขีดสามารถ
ในการแข่งขัน 
และการกีฬา 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัย
และการจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริม
อุตสาหกรรมการ
ผลิต การค้า การ
ลงทุนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 



 
 

~ ๔๔ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบต.หนองผือ 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื นฐาน และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน 
สังคม คุณภาพ
ชีวิต ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจดัการที่
ดี และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
เพิ่มขีดสามารถ
ในการแข่งขัน 
และการกีฬา 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัย
และการจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริม
อุตสาหกรรมการ
ผลิต การค้า การ
ลงทุนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 

  เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
และครอบคลุมทุก
พื นที่เขต อบต. 
2. เพื่อประชาชน
ได้รับความสะดวก
สะบายในการ
คมนาคม 
3. เพื่อพัฒนา
แหล่งน  าเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน  า
ส าหรับการเกษตร 

1. เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ น
เหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิต 
2. เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คง
อยู ่

1. เพื่อพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการให้มี
คุณภาพมากขึ น 
2. เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการในด้าน
สาธารณะแก่
ประชาชนให้มี
คุณภาพ 

1. เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความสวยงามและ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน  
2. เพื่อสร้างการมี
สร้างการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมให้
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกาย 

1. รักษาศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

2. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและ
การให้บริการศึกษา
ขั นพื นฐานอยา่ทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

1.เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้แก่
ประชาชน 
2. สร้างจิตส านึก
ร่วมกันในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่ 

7. เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การผลิต 
การค้า การลงทุนให้
สามารถเช่ือมโยงกบั
ประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างมีคุณภาพ 



 
 

~ ๔๕ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
และครอบคลุมทุก
พื นที่เขต อบต. 
2. เพื่อประชาชน
ได้รับความสะดวก
สะบายในการ
คมนาคม 
3. เพื่อพัฒนา
แหล่งน  าเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน  า
ส าหรับการเกษตร 

1. เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ น
เหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิต 
2. เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คง
อยู ่

1. เพื่อพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการให้มี
คุณภาพมากขึ น 
2. เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการในด้าน
สาธารณะแก่
ประชาชนให้มี
คุณภาพ 

1. เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความสวยงามและ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน  
2. เพื่อสร้างการมี
สร้างการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมให้
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกาย 

1. รักษาศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

2. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและ
การให้บริการศึกษา
ขั นพื นฐานอยา่ทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

1.เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้แก่
ประชาชน 
2. สร้างจิตส านึก
ร่วมกันในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่ 

7. เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การผลิต 
การค้า การลงทุนให้
สามารถเช่ือมโยงกบั
ประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

  ค่าเป้าหมาย 

1. อบต.หนองผือ
จัดให้มีโครงสร้าง
พื นฐานในด้าน
ต่างๆ อยา่งทั่วถึง 
2. ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
ขาดแคลนน  าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และในภาค
การเกษตรได้ 

1. ประชาชนในเขต 
อบต.หนองผือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
2. ประชาชนเห็น
มาให้ความส าคัญ
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู่ 

1. ประชาชนในเขต 
อบต.หนองผือมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ 
พัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ น 
2. บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ น 

1.มีแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางการ
คมนาคมที่ทันสมัย 
2.ส่งเสริมการเล่น
กีฬาแก่เยาวชน
และประชาชนใน
พื นที่ 

1. รักษาประเพณี
วัฒนธรรมได้รับการ
สืบทอดอย่างยั่งยืน 

2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและการ
ให้บริการศึกษาขั น
พื นฐานอยา่งทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
 

1.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื นที่ทันท่อง
ทีและมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนสนใจ
ดูแลสิ่งแวดลอ้มใน
พื นที่ให้คงอยู่ 

7. สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การผลิต 
การค้า การลงทุนให้
สามารถเช่ือมโยงกบั
ประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างมีคุณภาพ 



 
 

~ ๔๖ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์

1. อบต.หนองผือ 
จัดท าโครงสร้าง
พื นฐานให้คลอบ
คลุมพื นที่ให้ได้มาก
ที่สุด 
2. พัฒนาแหล่งให้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 
และในภาค
การเกษตรให้
ได้มากที่สุด 

1. อบต.หนองผือ 
ส่งเสริมในด้านการ
อบรมอาชีพ สร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชนในพื นที ่
2. อบรมให้ความรู้
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู่ 

1. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขต 
อบต.หนองผือมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ 
พัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ น 
2. พัฒนาบุคลากร
อบรมให้ความรู้ 
พัฒนาตนเอง อยา่ง
สม่ าเสมอ 

1.พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่
แล้วให้ดีขึ นและ
สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่เพื่อ
ดึงดูนักท่องเท่ียว 
2.ส่งเสริมการเล่น
กีฬาแก่เยาวชน
และสนับสนุนการ
เข้าร่วมแข่งขันให้
เยาวชนในพื นที่ได้
เข้าร่วม 

1. ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ ใน
พื นที่ และเชิญชวน
ให้ประชาชน มา
ท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและการ
ให้บริการศึกษาขั น
พื นฐาน อบรมให้
ความรู้และศึกษาดู
งาน เพื่อให้เกิดแรง
บันดาลใจและเกิด
ความรู้ 
 

1.เตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื นที่ทันท่อง
ที อบรมเพิ่มพูน
ความรู้  

1. ศึกษาดูงานในพื นที่
ที่มีเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การผลิต 
การค้า การลงทุนให้
สามารถเช่ือมโยงกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อให้เกิดแบบอย่าง 
และน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาในพื นที ่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

เคหะและชุมชน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

สังคมสงเคราะห์ 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการศึกษา สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 
 

~ ๔๗ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
         (1) ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดระบบบบริการสาธารณะภายใต้อ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและเพ่ือให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ น ซึ่งผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือที่ผ่านมา ได้น า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมของพื นที่ เพ่ือให้
การพัฒนาเป็นไปทิศทางเดียวกัน การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือมีภารกิจจะต้อง
รับผิดชอบต่อทุกข์ของประชาชน ทั งในภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ภารกิจหน้าที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั งหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการด าเนินงานแตกต่างกัน ซึ่งประชาชนใน
พื นที่มีความคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนครอบคลุมทุกมิติบางครั งการด าเนินงานบางอย่างอาจไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่ด้วยเหตุผลที่จะต้อง
รับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจที่ปฏิเสธได้ ประกอบกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานตามสภาพความเป็นจริง และเป็น
ปัจจัยอีกหลายประการที่เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงแม้จะด าเนินการภายใต้กฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย ด าเนินงานภารกิจในการจัดบริการสาธารณะสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้ภารกิจด้านโครงสร้างพื นฐาน ได้แก่ งานเส้นทาง คมนาคม  
งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปการ งานไฟฟ้า ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบหนองผือประสบ คือ ประชาชนยังได้รับ
ความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสว่างการจัดหาแหล่งน  าอุปโภค
บริโภค ระบบประปา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดเวทีประชาคมจะเสนอโครงการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนในพื นท่ีให้ได้มากที่สุด จึงท าให้การเสนอโครงการเพ่ือการประสานโครงการพัฒนาในระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด (โครงการเกินศักยภาพ) บรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ผือ ใช้งบประมาณจ านวนมาก เพ่ือมาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงเพื่อ
สังคมสงบสุข 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมคุณภาพในทุกด้าน อ านวยความสะดวก และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ นในสังคม โดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีการประกอบอาชีพสามารถมีรายได้เลี ยงดูตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตของ



 
 

~ ๔๘ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ประชาชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการดูและเด็ก เยาวชน ประชาชน 
ผู้สูงอายุ กลุ่มด้อยโอกาส ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะขั นพื นฐานต่างๆ   เช่น การศึกษา สาธารณสุข กีฬา สังคม
สงเคราะห์ ทั งทางด้านการจัดท าข้อมูล การก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับกลุ่มด้อยโอกาสหรือกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น รวมทั ง ส่งเสริมการจัดบริการภาครัฐที่โปร่งใสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าประชาคมความต้องการให้ตรงกับท้องถิ่นของตนเองมากขึ นเพ่ือตอบสนอง ต่อ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในกระบวนการการ
พัฒนาท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นสนับสนุ นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงานมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงความต้องการของประชาชน สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของกิจการบ้านเมืองที่
ดี ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน บรรลุผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน และการกีฬา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในท้องถิ่นให้มีความสวยงามให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกบริการแก่
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาและจัดตั งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่ส าคัญ
เพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน ส าหรับภารกิจด้านการกีฬามีหน้าที่ในการจัดให้มีหรือปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถที่เพ่ิมขึ นนอกจากนี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการรักษาอัตลักษณ์
ในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์  เผยแพร่ให้
ความรู้เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการขยะมูลฝอย และน  าเสีย และพลังงาน ทดแทน 



 
 

~ ๔๙ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

อย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนทั งการป้องกันการ
เกิดเหตุรวมทั งจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โดยการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนทั งการป้องกันการ
เกิดเหตุรวมทั งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัย โดยด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนทั งการป้องกันการเกิดเหตุรวมทั งในการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จัดอบรมบุคคลกรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  
การค้า เพ่ือเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือบ้าน ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ 
โดยการส่งเสริมการค้าการลงทุนสร้างรายได้โดยการ ส่งเสริมด้านอาชีพ ให้ประชาชนในพื นที่สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพสามารถส่งออกกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

 2) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องแล้วน าผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

    การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติถือเป็นเครื่องมือหรือกลที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือสามารถจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนา ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือจะพัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์หรือ
ภายในอนาคต พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือการน าแผนไปฏิบัติสู่การปฏิบัติขั นตอนในการแปลง
แผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนั น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั น โดยให้จัดท าแผนการจัดท าแผนการด า เนินงาน ซึ่งการจัดท าแผนด าเนินงานมีจุดมั่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจริงในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ า
ปีงบประมาณนั นเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เป็นการลดความซ  าซ้อนของโครงการ ร่วมทั งเป็นการประสานและ
บูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้จัดท าแผนด าเนินงานผู้บริหารทั งถิ่นได้
ประกาศใช้เพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นประจ าทุกปี แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มี
วัตถุประสงค์จัดท าเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผน/งาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ที่ด าเนินการจริงในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จึง
น าข้อมูลจากแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มาแสดงเพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้เพ่ือในการติดตามและประเมินผล นอกจากนี ยังใช้
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-Plan) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ประกอบกัน ซึ่งแสดงข้อมูลเพียงเพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไปใช้เพ่ือการพัฒนาพื นที่ ตั งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 



 
 

~ ๕๐ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และ 

เทคโนโลยี 

 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. หน่วยงานอื่นได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ได้โอนงบประมาณมาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือมีจ านวนมากงบประมาณ
ของ อบต.มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีบุคลากรที่
ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื นฐานน้อย ท าให้ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังขาดความรู้ความ
ช านาญ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ออกมาใหม่ๆ 

1. หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรโอนงบประมาณ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการด าเนินการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ต้องเลือก
โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุดของประชาชน  

 

3. เพ่ิมจ านวนบุคลากรให้มากขึ น และส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ความสามารถ  

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๑. การจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพมักจะถูกท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ 
๒. การจัดอบรมโครงการแต่ไม่มีการต่อยอด 
๓. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื นที่ท าให้
ปัญหายาเสพติดไม่สามารถควบคุมได้และมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ น 
๔. ส่วนราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีการทัก
ทวงจากหน่วยตรวจสอบว่าเป็นการกระท าท่ีมี
ลักษณะซ  าซ้อนกับภารกิจและไม่ได้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ 

๑. ควรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นเพ่ือจะได้
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ  าซ้อน 

๒. การตั งงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพจะต้อง
เป็นกิจกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้จ่ายต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓. ควรด าเนินงานกับหน่วยงานและหน่วยข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

 



 
 

~ ๕๑ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๑. ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
เท่าท่ีควร 

๒. ข้อระเบียบกฎหมายการจัดเก็บภาษี และแผนที่
ภาษท่ีซ  าซ้อน 

๑. ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
องค์กรภาคประชาสังคมในการกระบวนมีส่วนร่วมให้
เหมาะสมกับบริบทของ ลักษณะร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ 

๒. จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด 
พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีความรู้ ทักษะความช านาญในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

 

                                                     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน และการกีฬา 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๑. แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

๒. ขาดการบูรณาการและการบริหารจัดการของ
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 

๓. ขาดการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการขาด
อุปกรณ์กีฬา 

๑. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม
เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย พัฒนาและจัดตั งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ตามจุดต่างๆ ที่ส าคัญเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยว 

๒. สนับสนับการแข่งขันกีฬา จัดหาอุปกรณ์ให้มี
สภาพงานที่ใช้ได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๕๒ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๑. การถูกเรียกเงินคืนกรณีการจัดงาน 

ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งมีการทักท้วงว่ากิจกรรมในการด าเนินการ
ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

๑. ควรศึกษาและทบทวนระเบียบกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องทั งระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
อ่ืนเพื่อให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติ 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ประชาชนในพื นท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อีกทั งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะ ท าให้มีปริมาณขยะอาจตกค้างใน
แต่ละวันเป็นจ านวนมาก 

2. ปัญหาการขาดแคลนน  าในช่วงฤดูแล้ง 

3. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนมีส่วน ในการ
บริหารจัดการน  า และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. การด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนอกจากจะให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
แล้ว จะต้องค านึงถึงสภาพพื นที่ และบริบทและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๑. ประชาชนในพื นที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ ที่สามารถ
ค้าขาย เพ่ือเพ่ิมรายได้เป็นอาชีพหลักได้ เนื่องจากใน
พื นที่ยังมีอาชีพหลักคือ ท าไร่ ท านา เป็นส่วนใหญ่ 

๑. อปท.ร่วมกับหน่วยงานอื่น ช่วยส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในพื นที่ และหาตลาดการค้า การ
ลงทุนให้ประชาชน 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๕๓ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ส่วนที่ 3 

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ก า รพัฒนา   
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

และ 

กองคลัง 

อบต. 

หนองผือ 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
สังคม คุณภาพชีวิต 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง
เพ่ือสังคมสงบสขุ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข้งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

ด้านการด าเนินงาน
อื่น 

แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 

 

๓ ยุทธศาสตร์ ก าร พัฒนา
ก า ร เ มื อ ง  ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ที่ ดี  แ ล ะ ก า ร
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

และกองคลัง 

ด้านการด าเนินงาน
อื่น 

แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข้งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



 
 

~ ๕๔ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือ
เ พ่ิมขีดสามารถในการ
แข่งขัน และการกีฬา 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต. 

หนองผือ 
ดา้นบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา   กองการศึกษา 

 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า  ศ า ส น า 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้ อ งถิ่ นและภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 

 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณะ
ภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

7 ยุทธศาสตร์ การ พัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ส่ ง เ ส ริ ม
อุ ตส าหกร รมการผลิ ต  
การค้า การลงทุนเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑0 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 

 



ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
(โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป             6          605,000              6            605,000               6             605,000               6           605,000                  6           605,000              30           3,025,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29       7,808,400 25         7,098,000 20          5,834,100 12        3,925,000 13      10,695,000              99         35,360,500

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3          900,000 3            900,000 3             900,000 3           900,000 3           900,000              15           4,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1          38       9,313,400           34        8,603,000            29          7,339,100            21       5,430,000               22     12,200,000           144        42,885,500

 2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

19          660,000 19            660,000 19             660,000 19           660,000 19           660,000              95           3,300,000

2.2  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

            4          220,000              4            220,000               4             220,000               4           220,000                  4           220,000              20           1,100,000

2.3 แผนงานการเกษตร 15          710,000 15            710,000 15             710,000 15           710,000 15           710,000              75           3,550,000

2.4 แผนงานสาธารณสุข 11          632,000 11            632,000 11             632,000 11           632,000 11           632,000              55           3,160,000
2.5  แผนงานงบกลาง 4     19,438,000 4       19,438,000 4        19,438,000 4      19,438,000 4      19,438,000              20         97,190,000

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2          150,000 2            150,000 2             150,000 2           150,000 2           150,000              10              750,000

2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

5          330,000 5            330,000 5             330,000 5           330,000 5           330,000              25           1,650,000

2.8 แผนงานการศึกษา 4       1,850,000 4         1,850,000 4          1,850,000 4        1,850,000 4        1,850,000              20           9,250,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 64     23,990,000 64      24,200,400 64        24,200,400 64     24,200,400 64     24,200,400 320      120,791,600

รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี ( พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรม ชำติและส่ิงแวดล้อม ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
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แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
(โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท)

รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี ( พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3            65,000 3            650,000 3               70,000 3             70,000 3           130,000              15              985,000

 3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5          700,000 5            900,000 5             900,000 5           900,000 5           900,000              25           4,300,000
 3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13       1,350,000 13         1,350,000 13          1,050,000 13        1,050,000 13        1,050,000              65           5,850,000
3.4 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 2            40,000 2              40,000 2               40,000 2             40,000 2             40,000              10              200,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 23       2,155,000 23        2,355,000 23          2,060,000 23       2,060,000 23       2,120,000 115        11,335,000
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีด
สำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรกีฬำ

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3          140,000 3            140,000 3             140,000 3           140,000 3           140,000              15              700,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 3         140,000 3           140,000 3            140,000 3          140,000 3          140,000             15             700,000

5.1 แผนงานการศึกษา 8       1,940,000 8         1,940,000 8          1,940,000 8        1,940,000 8        1,940,000              40           9,700,000

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

3          180,000 3            180,000 3             180,000 3           180,000 3           180,000              15              900,000

5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1            40,000 1              40,000 1               40,000 1             40,000 1             40,000                5              200,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 12       2,160,000 12        2,160,000 12          2,160,000 12       2,160,000 12       2,160,000             60        10,800,000

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
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แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
(โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท) (โครงกำร) (บำท)

รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี ( พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

 6.1  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

10          680,000 10            680,000 10             680,000 10           680,000 10           680,000              50           3,400,000

6.2 แผนงานการเกษตร 2            40,000 2              40,000 2               40,000 2             40,000 2             40,000              10              200,000
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 8       2,400,000 8         2,400,000 8          2,400,000 8        2,400,000 8        2,400,000              40         12,000,000
6.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1            30,000 1              30,000 1               30,000 1             30,000 1             30,000                5              150,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 21       3,150,000 21        3,150,000 21          3,150,000 21       3,150,000 21       3,150,000           105        15,750,000

7.1  แผนงานการเกษตร 4          270,000 4            270,000 4             270,000 4           270,000 4           270,000              20           1,350,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 7 4         270,000 4           270,000 4            270,000 4          270,000 4          270,000             20          1,350,000

รวมท้ัง 7 ยุทธศำสตร์         165     41,178,400         161      40,878,400          156        39,319,500          148     37,410,400             149     44,240,400           779      203,612,100
โครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 37       205,000,000.00 37     205,000,000.00 37       205,000,000.00 37       205,000,000.00 37       205,000,000.00           185      1,025,000,000

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม
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แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



ผ.๐๑/๑

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท)

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
และพัฒนำชุมชน

๑๖     6,700,000 ๑๖     6,700,000 ๑๖     6,700,000 ๑๖    6,700,000 ๑๖   6,700,000 ๘๐   33,500,000

รวมท้ังส้ิน ๑๖     6,700,001 ๑๖     6,700,001 ๑๖     6,700,001 ๑๖    6,700,001 ๑๖   6,700,001 ๘๐   33,500,005

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

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

 ๕๘

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๖ -2570)
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
1 โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมระบบ

อินเตอร์เน็ต  ต าบล/ปรับปรุงเว็บไซด์
ของ อบต.หนองผือ

เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร

๒  คร้ัง ต่อ ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้ใช้  บริการ ประชาชนสามารถ
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้และการ
ท างานในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  :  งำนบริหำรท่ัวไป  (แนวทำงกำรพัฒนำท่ี  ๑.๑  แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนองค์กรกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนและ
กำรบริกำร)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส่วนท่ี 4 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี (พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

59
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
2 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน 
และผู้สังเกตการณ์

ความรู้มาพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

ปีละจ านวน  1 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานลูกจ้าง
ส่วนต าบลน าความรู้มา
พัฒนาองค์กรมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ 
อบต. ให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้

สังเกตการณ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป

 อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านักปลัด

4 อบรมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้

สังเกตการณ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานลูกจ้าง
ส่วนต าบลน าความรู้มา
พัฒนาองค์กรมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

530,000 530,000 530,000 530,000 530,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  :  งำนบริหำรท่ัวไป  (แนวทำงกำรพัฒนำท่ี  ๑.2  แนวทำงกำรพัฒนำอบรมบุคลำกรในหน่วยงำนในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐

๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กองคลัง

๕,๐๐๐ สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  :  งำนบริหำรงำนคลัง  (แนวทำงท่ี ๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดเก็บภำษีตำมแผนท่ีภำษี )

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
5 โครงการจัดเก็บภาษีและท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ภาษี เพ่ือบริการประชาชน
และจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนท่ีมีท่ีดิน/ 
กิจการท่ีอยู่ในเขต
ต าบลหนองผือ

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ การจัดเก็บภาษีของ
ต าบลมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

6 โครงการซ่อมแซม /ปรับปรุงแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุม

เพ่ือการจัดเก็บภาษี
ได้อย่างท่ัวถึงและ
ครอบคลุม

๑  คร้ัง ต่อปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษี

การจัดเก็บภาษีร้อย
ละ ๑๐๐ เจ้าหน้าท่ี
ได้เก็บภาษีอย่าง
ท่ัวถึงและเพ่ิมข้ึน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
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แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๗ โครงการท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรไป

นานายอุดม กาปี หมู่ท่ี ๖
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค

ลึก ๐.6๐ เมตร จ านวน 75
 ท่อน ลึก

100,000 ก่อสร้างท่อส่งน้ า
เพ่ือการเกษตรแล้ว
เสร็จ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

๘ โครงการท่อส่งน้ าไปนานายเกรียงไกร 
พิลาคุณ และนาสีดา หมู่ท่ี ๖

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค

ลึก ๐.6๐ เมตร จ านวน 75
 ท่อน ลึก

100,000 ก่อสร้างท่อส่งน้ า
เพ่ือการเกษตรแล้ว
เสร็จ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก/ร่องระบายน้ า/
วางท่อระบายน้ าสายภายในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลหนองผือ

เพ่ือสามารถระบายน้ า
ได้ดี  ไม่เกิดน้ าท่วมขัง

ลึก   ๐.๕๐   เมตรยาว
รวม ๑,๓๐๐ เมตร กว้าง 
 ๐.๓๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๒,๗๔๙
 ครัวเรือน

ประชาชนท้ัง ๑๐
หมู่บ้าน มีระบบ
ระบายน้ าได้รวดเร็ว

กองช่าง

๑๐ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก/ร่องระบายน้ า/
ท่อระบายน้ า สายภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลหนองผือ

เพ่ือสามารถระบายน้ า
ได้ดี  ไม่เกิดน้ าท่วมขัง

ท่อขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร
 ยาว  ๓๐๐   เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน   
๒,๗๔๙ ครัวเรือน

 มีระบบระบายน้ าได้
รวดเร็ว ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง

กองช่าง

1,100,000    900,000         500,000       500,000             400,000         

 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
งบประมำณ หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทางท่ี ๑.๔  แนวทางการพัฒนาระบบรางระบายน้ า)

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

62
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณหน้าบ้านนางระมิตร หมู่ท่ี 1
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด

อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่
น้อย 400 ตร.ม.

128,400 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากแยกบ้านอุดมพร ถึง บ้านนาง
สลัด หมู่ท่ี ๑

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด

อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่
น้อย 2,000 ตร.ม.

321,000 321,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

: ปีงบประมาณ 25๖๖ 
ด าเนินการ 250 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖7 
ด าเนินการ 250 เมตร

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายสายห้วยพระใหญ่ จาก
สวนยางนายวันดี ถึง สวนยางพ่อผู้ใหญ่
 หมู่ท่ี ๓

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
600 ตร.ม.

360,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1

 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด

อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายสายห้วยพระใหญ่ ต่อ
จากจุดเดิมถึงนานางต๋ิม หมู่ท่ี ๓

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
300 ตร.ม.

180,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1

 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด

อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

809,400 501,000 0 0 0

1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

63
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

540,000 540,000 720,000 1,080,000 7,200,000 กองช่าง

ระยะท่ี 1 จาก กม.0+000ถึง0+150
 ระยะทาง 150 เมตร

-  ปีงบประมาณ 2566
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 
เมตร

ต่อ ระยะท่ี 1 จาก กม. 150+150  
ถึง 0.300 ระยะทาง 150 เมตร

- ปีงบประมาณ 2567
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 
เมตร

ต่อ ระยะท่ี 2 จาก กม. 0.300 +
0.200 ถึง 0.500 ระยะทาง 200 
เมตร

- ปีงบประมาณ 2568
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร

ต่อ ระยะท่ี 3 จาก 0.500+0.300 ถึง
 0.800 ระยะทาง 300 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

- ปีงบประมาณ 2569
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร

ต่อ ระยะท่ี 3 จาก กม 0.800 + 
0.200 ถึง 0.1,000ระยะทาง 200 
เมตร

- ปีงบประมาณ 2569
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร

540,000 540,000 720,000 1,080,000 7,200,000

1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง
รวมยาว 1,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พ้ืนท่ีไม่น้อย 6,000 ตร.ม.

ก่องสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

64
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายสายห้วยพระน้อย จากป้อมไก่ ถึง 
ไร่นางบล แก้วยาศรี หมู่ท่ี ๓

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้-สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 800 
ตร.ม.

480,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแล้วเสร็จ
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวก และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

กองช่าง

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายสายห้วยเบียก จากไร่ยายไก่ ถึงไร่
ตาเลาะ หมู่ท่ี ๓

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้-สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 400 
ตร.ม.

      240,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแล้วเสร็จ
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวก และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

กองช่าง

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายสายห้วยเบียก ติดถนนจากจุดเดิม
ถึงนายายสุข หมู่ท่ี ๓

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้-สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 280 
ตร.ม.

168,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแล้วเสร็จ
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวก และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

กองช่าง

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหาดหลวง จากหน้าสวนนาย
ประดิษฐ์ ถึงสวนตาม่ัน หมู่ท่ี ๓

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้-สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 280 
ตร.ม.

168,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแล้วเสร็จ
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวก และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

กองช่าง

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยหาม(ภูใหญ่)บริเวณ บ้านสมาชิก
สภาไกรศักด์ิ หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้-สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 200 
ตร.ม.

120,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแล้วเสร็จ
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวก และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

กองช่าง

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมะม่วงไข่ บริเวณหน้าบ้านนายวงแวว 
หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้-สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 80 ตร.ม.

48,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแล้วเสร็จ
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวก และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

กองช่าง

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

65
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

168,000 240,000 816,000 0 0

2566 2567 2568 2569 2570
๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซ าทองน้อย บริเวณไร่บุญมี 
จันเต้ีย หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
200 ตร.ม.

120,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านขอนแก่น-น้ าแคม 
บริเวณหน้าบ้านนายมะไลทอง หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
200 ตร.ม.

120,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

๒๔ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านเม่ียง-น้ าแคม หมู่ท่ี ๔

เพ่ือขยายไหล่ทางให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้-
สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 1 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
200 ตร.ม.

120,000 ขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

๒๕ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
200 ตร.ม.

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

๒๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
กส์รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕

เพ่ือขยายไหล่ทางให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้-
สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
600 ตร.ม.

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

600000 600000 600000 480000 480000

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

66
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนจากแก่งโตน หมู่ท่ี ๗ ถึงหมู่ 6
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

ช่วงท่ี 1 จากบ้านหน้าแก่งโตนถึงบ้าน
ยายสา ระยะทาง 300 เมตร

: ปีงบประมาณ 25๖๖ 
ด าเนินการ 150 เมตร

450,000 450,000

: ปีงบประมาณ 25๖7 
ด าเนินการ 150 เมตร

ต่อจากช่วงท่ี 1 จากบ้านยาสาถึงหน้า
วัดอินทราราม ระยะทาง 300 เมตร

: ปีงบประมาณ 25๖8 
ด าเนินการ 150 เมตร

450,000 450,000

: ปีงบประมาณ 25๖9 
ด าเนินการ 150 เมตร

ต่อจากช่วงท่ี 2 จากวัดอินทราราม ถึง
เขตรอยต่อหมู่ 6 ระยะทาง 400 เมตร

: ปีงบประมาณ 2570
ด าเนินการ 400 เมตร

    1,200,000

450,000 450,000 450,000 450,000 1,200,000

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลักกว้าง 5 เมตร ระยะทาง
รวมยาว 1,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พ้ืนท่ีไม่น้อย 5,000 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

67
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๒๘ เพ่ือขยายไหล่ทางให้

ประชาชนสัญจรไปมาได้-
สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

480,000 480,000 240,000

: ปีงบประมาณ 25๖6 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖7 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖8 
ด าเนินการ 100 เมตร

๒๙ เพ่ือขยายไหล่ทางให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้-
สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

480,000 480,000 240,000

: ปีงบประมาณ 25๖6 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖7 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖8 
ด าเนินการ 100 เมตร

960,000     960,000      480,000     -                   -               

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน ซอยแก่งโตน 2 หมู่ท่ี ๗

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
2,000 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลักโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน ซอยแก่งโตน 5 หมู่ท่ี ๗

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
2,000 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่าง

68
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๓๐ เพ่ือขยายไหล่ทางให้

ประชาชนสัญจรไปมาได้-
สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

360,000 360,000 180,000 กองช่าง

: ปีงบประมาณ 25๖6 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖7 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖8 
ด าเนินการ 100 เมตร

๓๑ เพ่ือขยายไหล่ทางให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้-
สะดวกและลดอุบัติทาง
ท้องถนน

   480,000     480,000    240,000 กองช่าง

: ปีงบประมาณ 25๖6 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖7 
ด าเนินการ 200 เมตร
: ปีงบประมาณ 25๖8 
ด าเนินการ 100 เมตร

840,000 840,000 420,000 0

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน สายนากกไฮ หมู่ท่ี ๗

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
2,000 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลักโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน ซอยแก่งโตน 9 หมู่ท่ี ๗

กว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
1,500 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

69
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๓๒ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
4,000 ตร.ม.

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

๓๓ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

: ปีงบประมาณ 2566 
ด าเนินการ 100 เมตร
: ปีงบประมาณ 2567 
ด าเนินการ 45 เมตร

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนาจานต่อจากจุดเดิม หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
160 ตร.ม.

96,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

๓๕ โครงการแซมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ่อขยะ จากนายธีระพล บุญ
จอม ถึง โรงงานรุ่งฤทัย หมู่ท่ี ๙

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้-
สะดวกและลดอุบัติ
ทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 40 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่
น้อย 160 ตร.ม.

96,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1

 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด

อุบัติเหตุทางท้องถนน

906,000 708,000 450,000 450,000 450,000

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคุ้มบ้านนอกต่อจากจุดเดิมหมู่
ท่ี ๙

กว้าง 6 เมตร ยาว 145 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
870 ตร.ม.

360,000 162,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๓๖ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

: ปีงบประมาณ 
2566-2567 
ด าเนินการปีละ 100 
เมตร

: ปีงบประมาณ 
2568-2570 
ด าเนินการปีละ 200 
เมตร

๓๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเพชรโสภณ 2 หมู่ท่ี ๑๐

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
480 ตร.ม.

288,000
ก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กแล้ว
เสร็จจ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

๓๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดอนหอ หมู่ท่ี ๑๐ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
600 ตร.ม.

360,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

528,000 600,000 480,000 480,000 480,000

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลักโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านใหม่ริมคลองน้ าวัก 1 ต่อ
จากจุดเดิม หมู่ท่ี ๙

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
3200 ตร.ม.

240,000 240,000 480,000 480,000 480,000
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๓๙ โครงการก่อสร้างหูช้างสะพานแม่น้ า

คาน  หมู่ท่ี  ๕
เพ่ือให้ประชาชนใช้
ส าหรับการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็ว

กว้าง ๔ เมตร ยาว  ๑๐๐ 
เมตร

0 0 ๓๐๐,๐๐๐ 0 0 ประชาชน ๒,๗๔๙
 ครัวเรือน

ประชาชนท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านมีความสะดวก
  จากการสัญจร

กองช่าง

0 0 ๓๐๐,๐๐๐ 0 0

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  :  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีเหมำะสม)
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๔๐ โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร

สายรอบหมู่บ้าน จากแยกนานายแสน 
ถึงวัดป่า หมู่ท่ี ๑

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด

อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
4,000 ตร.ม.

74,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

๔๑ โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
สายรอบหมู่บ้าน จากหลังโรงเรียนบ้าน
หนองผือ หมู่ท่ี ๑

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
3,200 ตร.ม.

48,100 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

๔๒ โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
สายห้วยปอ  หมู่ท่ี ๒

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
8,000 ตร.ม.

148,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

๔๓ โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
4,000 ตร.ม.

74,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1
 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

222000 74,000 48100

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  : งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๗  แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๔๔ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ารอบ

หมู่บ้าน (ฝาเหล็ก) หมู่ท่ี ๕
เพ่ือให้ในการระบายน้ า 
ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
 และขนาด 0.50 x 0.50 
เมตร

100,000 100,000 ปรับปรุงรางระบาย
 แล้วเสร็จ

เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง กองช่ำง

๔๕ โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ี
ไม่น้อย 4,000 ตร.ม.

74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1

 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด

อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่ำง

๔๖ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณ
หน้าตลาด หมู่ท่ี ๖

เพ่ือให้ในการระบายน้ า 
ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
 และขนาด 0.50 x 0.50 
เมตร

100,000 100,000 ปรับปรุงรางระบาย
 แล้วเสร็จ

เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง กองช่ำง

๔๗ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าหน้าบ้าน
ยายค า หมู่ท่ี ๖

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
 และขนาด 0.50 x 0.50 
เมตร

85,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1

 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด

อุบัติเหตุทางท้องถนน

กองช่ำง

๔๘ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กองช่ำง

: ด าเนินการ
ปีงบประมาณละ 1,000 
เมตร

385,000 385,000 270,000 185,000 185,000

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  : งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๗  แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘

กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
30,000 ตร.ม.

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จจ านวน 1

 สาย

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และลด

อุบัติเหตุทางท้องถนน

74
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๔๘ กว้าง   ๓   เมตร กองช่าง

กว้าง    ๔   เมตร
กว้าง    ๕   เมตร
ยาวรวม ๑๘        กิโลเมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

7,808,400   7,098,000     5,834,100    3,925,000          10,695,000   35,360,500       

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  : งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (แนวทำงท่ี ๑.๗  แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ

ประชาชน ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านมีความสะดวก  
จากการสัญจร

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลักโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง       ถนน
เพ่ือการเกษตร  ภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในพ้ืนท่ี  ต าบลหนองผือ

เพ่ือใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

300,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

75
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๕๐ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง/ขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ าและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้า/ติดต้ัง
ไฟกระพริบ  ทุกหมู่บ้านภายในต าบล
หนองผือ

เพ่ือสะดวกในการสัญจร
ไปมาและประชาชนใน
ต าบลมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน

ติดต้ังระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙  
ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึงลดปัญหา
อาชญากรรม

กองช่าง

๕๑ โครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ าสายห้วย
หาม (วัดป่า) บริเวณหน้าวัดป่าบ้าน
ขอนแก่น หมู่ท่ี 4

เพ่ือสะดวกในการสัญจร
ไปมาและประชาชนใน
ต าบลมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน

ติดต้ังระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชามีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึงลดปัญหา
อาชญากรรม

กองช่าง

๕๒ โครงการติดต้ังสายไฟฟ้าพาดดับ 
บริเวณสามแยกปากห้วย หมู่ท่ี 6

เพ่ือสะดวกในการสัญจร
ไปมาและประชาชนใน
ต าบลมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน

ติดต้ังระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชามีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึงลดปัญหา
อาชญากรรม

กองช่าง

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐
9,313,400    8,603,000      7,339,100    5,430,000           12,200,000    

รวมท้ังส้ิน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

๑.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน  :  งำนไฟฟ้ำและประปำ  (แนวทำงท่ี ๑.๖ แนวทำงกำรพัฒนำกำรติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะและขยำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ)

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

76
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๕๓ โครงการวันสตรีสากล / วันสตรีไทย / 

วันแม่แห่งชาติ
เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมี
บทบาทในสังคม

สตรีภายในต าบล  จ านวน 
 ๓๐๐  คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มสตรี ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมในวันดังกล่าว

ส านักปลัด

๕๔ โครงการส่งเสริมแก่ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพ

เพ่ือให้ครอบครัวได้ดูแล
สุขภาพซ่ึงกันและกัน

ครอบครัว จ านวน๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ทุกคนในครอบครัวมี
สุขภาพดี

ส านักปลัด

๕๕ โครงการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนา
กลุ่มสตรีภายในต าบล/อบรมทักษะ
อาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ,พิการ ,
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้ร่วมท า
กิจกรรม

สตรีภายในต าบล  จ านวน 
 ๓๐๐  คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มสตรี ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมในวันดังกล่าว
และเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพ

ส านักปลัด

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  :  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทำงท่ี ๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีครอบครัวอบอุ่น)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

77

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
๕๖ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

หมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติด/รณรงค์,แข่งขันกีฬาเก่ียวกับยาเสพ
ติด

เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงพิษภัย/ยา
เสพติด

ประชาชนต าบลหนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมในดังกล่าวและ
ทราบถึงภัยยาเสพติด

ส านักปลัด

๕๗ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประสาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

เพ่ือพัฒนาผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน

จ านวน ๑  โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

สามารถพัฒนาศักยภาพ
ในด้านการปฏิบัติงาน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของผู้
ประสานพลังแผ่นดินใน
พ้ืนท่ี

ส านักปลัด

๕๘ โครงการออกบริการเคล่ือนท่ี(สนับสนุน
การจัดท าแผน)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนรวมในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน

ประชาชนต าบล หนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมในดังกล่าว

ส านักปลัด

๕๙ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ต่อต้านยาเสพติด

เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วม
โครงการ พนักงาน ลูก
จ้างฯ

จ านวน ๑  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

สามารถพัฒนาศักยภาพ
ในด้านการปฏิบัติงาน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักปลัด

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  :  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทำงท่ี ๒.๒  แนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำเสพติด และพัฒนำประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

78

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
60 โครงการTO BE NUMBER ONE เพ่ือให้เยาวชนตระหนัก

ถึงพิษภัยยาเสพติด
จ านวน  ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม
ครัวเรือนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้านได้ทราบถึงการ
ช่วยเหลือ     ตระหนัก
ถึงภัยของยาเสพติด

ส านักปลัด

61 โครงการจัดซ้ือน้ ายาตรวจสารเสพติด เพ่ือป้องกันการระบาดใน
เยาวชนและป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

จ านวน  ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้านได้ทราบถึงการ
ช่วยเหลือ   ตระหนัก
ถึงภัยของยาเสพติด

ส านักปลัด

62 โครงการฝึกอบรบคุณธรรม จริยธรรม 
ห่างไกลยาเสพติด

เพ่ือให้เยาวชนตระหนัก
ถึงพิษภัยยาเสพติด

จ านวน  ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ร่วมระวัง
และทราบถึงภัย  ยา
เสพติด

ส านักปลัด

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 70,000

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  :  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทำงท่ี ๒.๒  แนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำเสพติด และพัฒนำประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

79

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 70,000

2566 2567 2568 2569 2570
63 โครงการป้องกันยาเสพติด

ภายในต าบลหนองผือ
เพ่ือให้เยาวชนตระหนัก
ถึงพิษภัยยาเสพติด

จ านวน  ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ร่วมระวัง
และทราบถึงภัย ยาเสพ
ติด

ส านักปลัด

64 โครงการนาคาพิทักษ์ รักไทยเลย เพ่ือการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการกรณีผู้ติด
ยาเสพติด/มีอาการทางจิต
 เพ่ือให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

ประชาชนในพ้ืนเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ

     60,000       60,000      60,000       60,000        60,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้มีการบูรณา
การเข้ากันในการ
ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  :  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทำงท่ี ๒.๒  แนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำเสพติด และพัฒนำประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

80

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
65 โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา

และยางแผ่นคุณภาพ/สนับสนุนการ
บริหารจัดการป่าชุมชน/ปลูกป่า
เศรษฐกิจ ฯลฯ

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ

จ านวน  ๑  คร้ัง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือนท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

66 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกกลุ่ม
ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม
ระดับชุมชนและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในต าบล

จ านวน  ๑โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน   มีความอบอุ่น
ในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

67 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง/ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนตามพระราชด าริ

เพ่ือให้เกษตรกรจัดต้ัง
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน  1โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละของผู้เข้า ร่วม
กิจกรรม

เกษตรกรได้จัดต้ังกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักปลัด

68 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  / 
ผู้ด้อยโอกาส/บ้านเทิดไท้

เพ่ือให้ผู้ยากไร้ได้มีท่ีอยู่
อาศัย

จ านวน  ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ได้รับผลประ โยชน์ ผู้ยากไร้ได้มีท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีม่ันคงแข็งแรง

ส านักปลัด

ท่ี
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  :  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทำงท่ี ๒.๔ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง)

81

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

2566 2567 2568 2569 2570
69 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ/

สงเคราะห์ผู้สูงวัย  ใส่ใจ  ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ท่ีพ่ึง

 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุในต าบล ๑,๓๗๔   
  คน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกัน ท้ัง ๑๐
 หมู่บ้าน

ส านักปลัด

70 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส)/
ฟ้ืนฟูจิตใจคนพิการ  ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว

 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุในต าบล๑,๓๗๔    
 คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน

ส านักปลัด

71 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ/โครงการ
แผนดูแล LTC

เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสมี  
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ
เพ่ือการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล
หนองผือ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน   ผู้ด้อย โอกาส ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ท่ี

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  :  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  ( แนวทำงท่ี  ๒.๕  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ / ผู้ด้อยโอกำส )

โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
72 โครงการจัดต้ังจุดตรวจเพ่ือลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนโดยการจัด
โครงการ  1. โครงการ
เตรียมและด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2. โครงการเตรียม
และด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ลดอุบัติเหตุบนท้องถ่ินถนน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้พ้ืนท่ีพึง
พอใจ 100%

ประชาชน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน  ได้มีสติและใน
การขับข่ี  พร้อมท้ังลด
อุบัติเหตุ

ส านักปลัด

73 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับ  กฎ
จราจรให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับกฎจราจร

ประชาชน ต าบลหนองผือ 
 ๖,๙๕๓ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน มีความรู้และ
ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ส านักปลัด

74 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา

จิตอาสา จ านวน 500 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จิตอาสามีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ส านักปลัด

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  :  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (แนวทำงท่ี ๒.๓  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมให้ประชำชนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตำมกฎหมำย)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
75 โครงการต้ังจุดตรวจคัดกรองและป้องกัน

โรคติดต่อ เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) และตรวจคัดกรองเช้ือโรค
ต่างๆ

เพ่ือต้ังจุดตรวจคัดกรอง
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา
 (Covid-๑๙) และจุด
ตรวจคัดกรองเช้ือโรคต่างๆ

ต้ังด่านจุดคัดกรอง จ านวน
 ๓ ด่าน

     10,000       10,000      10,000       10,000        10,000 มีจุดคัดกรอง จ านวน 
๓ จุด

ประชาชนมีด่านจุด
ตรวจคัดกรองเช้ือโรค 
เกิดความพึงพอใจ และ
ปลอดภัยในชีวิต

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ

     10,000       10,000      10,000       10,000        10,000

   220,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.4  3.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  :  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แนวทำงท่ี  ๒.๗  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อต่ำงๆ เช่น โรคไข้หวัดนก 
 โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉ่ีหนู ฯลฯ)

ท่ี
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
24 โครงการส่งเสริมท าการเกษตร

ผสมผสานตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/น้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรในต าบล

จ านวน   ๑  ศูนย์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือน มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

25 โครงการสนับสนุนแปลงสาธิตแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นแปลงสาธิตและ
แหล่งเรียนรู้

จ านวน  ๑  แห่ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

26 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
การเกษตร/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพืช
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการเกษตร

จ านวน  ๑  คร้ัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

27 โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรใน
โรงเรียน

เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการเกษตร

จ านวน  ๑  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน ท้ัง๑๐
หมู่บ้านมีความอบอุ่นใน
ครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

28 โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน/
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เกษตร

เพ่ือจัดสวัสดิการให้
ประชาชน

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มครัวเรือนท้ัง 
๒,๗๔๙ครัวเรือน  ของ 
๑๐ หมู่บ้าน ได้รู้จักการ
เก็บออมเงิน

ส านักปลัด

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.3  แผนงำนกำรเกษตร  :  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (แนวทำงท่ี ๒.๔ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
29 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

เมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีดี
จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชน ท้ัง ๑๐ 

หมู่บ้าน มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร
ได้มูลค่ามากข้ึน

จ านวน  ๑  กลุ่ม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙  
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

31 โครงการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์และ
ใช้สารธรรมชาติในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/
ส่งเสริมการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์

เพ่ือให้เกษตรกรท าการ
ได้ท าการผลิตพืชผัก
อินทรีย์ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน  ๑โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านลดการใช้
สารเคมี  เป็นการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

32 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลหนองผือ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรในต าบล

จ านวน  ๑ โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 70,000 ร้อยละของผู้เข้า ร่วม
กิจกรรม

เกษตรกรได้จัดต้ังกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักปลัด

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.3  แผนงำนกำรเกษตร  :  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (แนวทำงท่ี ๒.๔ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
33 โครงการศูนย์สมุนไพรประจ าต าบล

หนองผือ/ ศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียง
เพ่ือถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับสมุนไพรให้ชาว
ต าบลหนองผือ

จ านวน  ๑  โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ผู้ได้รับผลประโยชน์ ประชาชนท้ัง ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านเกษตรกรได้รับ
ความรู้

ส านักปลัด

34 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ/๑ หมู่บ้าน ๑
ป่าชุมชน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
หนองผือ  รู้จักอนุรักษ์
พันธ์ุพืช

จ านวน   ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านได้รู้คุณค่าของ
พันธ์ุพืช

ส านักปลัด

35 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบไร่นา
สวนผสมและเกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

จ านวน   ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง  ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านได้ท าเกษตร
แบบผสมผสาน

ส านักปลัด

36 โครงการปลูกป่า รักษ์น้ า และอนุรักษ์
พันธ์สัตว์

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
หนองผือ  รู้จักปลูกป่า 
รักษ์น้ า และอนุรักษ์พันธ์
สัตว์

จ านวน   ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านได้รักษาความ
สะอาด

ส านักปลัด

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ท่ี งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.3  แผนงำนกำรเกษตร  :  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (แนวทำงท่ี ๒.๔ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
37 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ า  ๖

 แห่ง ต าบลหนองผือ
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ใช้
น้ า

จ านวน  ๑  โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙  
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านเกษตรกรได้รับ
ความรู้

ส านักปลัด

38 โครงการธนาคารน้ าไต้ดิน เพ่ือให้ประชาชนต าบล
หนองผือ      มีน้ าใช้ใน
ฤดูแล้ง

จ านวน  ๑  โครงการ    100,000     100,000    100,000     100,000      100,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙  
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านได้รับ
ผลประโยชน์

ส านักปลัด

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๗๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.3  แผนงำนกำรเกษตร  :  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (แนวทำงท่ี ๒.๔ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง)

ท่ี
โครงกำร

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
39 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.จัดส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ/
ห้องน้ าคนพิการ ระดับท้องถ่ิน

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน คนพิการ

ประชาชน/คนพิการ ต าบล
หนองผือ   1,๒๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน/ คนพิการ
ได้รับการอ านวยความ
สะดวก

ส านักปลัด

40 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน
ระดับชุมชน/เพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงของครอบครัวในระดับชุมชน

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ประชาชน ๕๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชนและ
สถาบันครอบครัวได้รับ
ความรู้

ส านักปลัด

41 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นระดับต าบล/
วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย

เพ่ือให้ความรู้แก่วัยรุ่น วัยรุ่น ๕๐  คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เยาวชนได้รับความรู้
เก่ียวกับการต้ังครรภ์
และป้องกันปัญหาใน
การต้ังครรภ์ไม่พร้อม

ส านักปลัด

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 180,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

2.4  แผนงำนสำธำรณสุข  :  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน ( แนวทำงท่ี  ๒.๕  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ / ผู้ด้อยโอกำส )

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

89

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
42 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ

เพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน
เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงภัยเอดส์

ประชาชนต าบลหนองผือ  
๒๐๐ คน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน  ท้ัง๑๐ 
หมู่บ้านได้ทราบถึงภัย
โรคเอดส์

ส านักปลัด

43 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือให้ประชาชนจัดเก็บ
ขยะให้ถูกวิธี

ประชาชนต าบลหนองผือ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะ

ส านักปลัด

44 โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนในงาน
สาธารณสุข

ประชาชนต าบลหนองผือ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ส านักปลัด

๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ 310,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.4  แผนงำนสำธำรณสุข  :  แผนงำนสำธำรณสุข  :  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน ( แนวทำงท่ี  ๒.๖  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรสำธำรณสุขข้ันพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน )

ท่ี หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงกำร
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
45 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกโรคฉ่ีหนู  ไข้หวัดนก  
ไข้หวัดหมู ไวรัสโคโรนา 2019ฯลฯ

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ
ให้กับประชาชน

ประชาชนต าบล หนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ีของการ
เกิดโรค

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันจากโรคติดต่อ
และลดการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค

ส านักปลัด

46 โครงการส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ก่อนการระบาดไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันยุงลายแพร่
ระบาด

ประชาชนต าบล หนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ีของการ
เกิดโรค

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันจากยุงลายและ
ลดการแพร่ กระจาย
ของเช้ือโรค

ส านักปลัด

47 โครงการศูนย์ป้องกันโรคสัตว์/รณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
ความเส่ียงจากสุนัขกัด

เพ่ือให้สัตว์ได้รับโอกาส
ในการฉีดวัคซีน

สัตว์ทุกชนิดในเขตต าบล
หนองผือ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพ่ือป้องกันโรคต่างๆ
จากสัตว์และพิษ     
สุนัขบ้าและลดการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค

ส านักปลัด

48 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์เพ่ือป้องกันโรค
ระบาด

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ
ให้กับประชาชน

ประชาชนต าบล หนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ีของการ
เกิดโรค

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันจากโรคติดต่อ
และลดการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค

ส านักปลัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.4  แผนงำนสำธำรณสุข  :  แผนงำนสำธำรณสุข  :  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน ( แนวทำงท่ี  ๒.๗  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อต่ำงๆ เช่น โรค
ไข้หวัดนก  โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉ่ีหนู ฯลฯ)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

91

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

2566 2567 2568 2569 2570
49 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

สุนัขในเขตต าบลหนองผือ      42,000       42,000      42,000       42,000        42,000 สุนัขในเขตต าบล
หนองผือ 100% เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

งาน
สาธารณสุข

     42,000       42,000      42,000       42,000        42,000

   632,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.4  แผนงำนสำธำรณสุข  :  แผนงำนสำธำรณสุข  :  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน ( แนวทำงท่ี  ๒.๗  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อต่ำงๆ เช่น โรค
ไข้หวัดนก  โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉ่ีหนู ฯลฯ)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

92

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
50 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ /

 ผู้ด้อยโอกาส / คนพิการ ผู้ติดเช้ือ H.I.V.
เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้สูงอายุในต าบล๑,๓๗๔    
 คน

๑๘,๖๐๐,๐๐๐ 18,700,000 18,800,000 18,900,000 19,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ / ผู้
ด้อย โอกาส / คน
พิการ ผู้ติดเช้ือ H.I.V

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุมี
ชีวิตดีข้ึน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน

ส านักปลัด

51 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลหนองผือ

เพ่ือเป็นค่าสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ

ประชาชน/ต าบลหนองผือ  
     1,๒๐๐ คน

138,000 148,400 158,000 168,000 178,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีสวัสด์ิการท่ีดี

ส านักปลัด

52 โครงการเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม/บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นค่าสมทบกองทุน
ประกันสังคม/บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถ่ิน

จ านวนสมาชิกกองทุน 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีสวัสด์ิการท่ีดี

ส านักปลัด

53 โครงการเงินส ารองจ่าย เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลหนองผือ

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙  
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ หมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนท้ัง ๒,๗๔๙  
ครัวเรือน ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน

ส านักปลัด

๑๙,๔๓๘,๐๐๐ 19,598,400 19,758,000 19,918,000 20,078,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.5  แผนงำนงบกลำง  :  งำนงบกลำง ( แนวทำงท่ี  ๒.๕  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ / ผู้ด้อยโอกำส)

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
106 โครงการซ่อมแซมถังน้ ากลางประจ า

หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ภายในต าบลหนอง
ผือ

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
สะอาดไว้อุปโภค อย่าง
เพียงพอ

จ านวน ถังกลางประจ า
หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
อย่างเพียงพอ

ส านักปลัด

107 โครงการประปาหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน
ภายในต าบลหนองผือ

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
สะอาดไว้อุปโภค อย่าง
เพียงพอ

จ านวน ถังกลางประจ า
หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ประชาชน ๒,๗๔๙
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
อย่างเพียงพอ

ส านักปลัด

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2. 6 แผนงำนเคหะและชุมชน  :  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ( แนวทำงท่ี  ๒.๘  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมให้มีน้ ำสะอำดไว้อุปโภคบริโภค )

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
108 โครงการแข่งขันกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันยา

เสพติด/กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา
เพ่ือเช่ือมความสามัคคี
ภายหมู่บ้าน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

ประชาชนมีความรัก
สามัคคีกัน

กองการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

2.7 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  :  งำนกีฬำและนันทนำกำร ( แนวทำงท่ี  ๒.๙  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนศำสนำ / กำรศึกษำของประชำชน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
109 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

จ านวน  ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน

ส านักปลัด

110 โครงการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และการท่องเท่ียว

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ท่องเท่ียว

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ประชาชน ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ท่องเท่ียว

ส านักปลัด

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.7 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  : งำนศำสนำ วัฒนธรรมท้องถ่ิน ( แนวทำงท่ี  ๒.๑๐  สร้ำงควำมม่ันคงตำมแนวชำยแดน

ท่ี
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
111 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้

พิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาส/
พอเพียงน าหน้า  ชราสุขใจ ทุกวัย
แข็งแรง

เพ่ือให้ผู้พิการสามารถ
พัฒนาและช่วยเหลือ
ตัวเองได้

จ านวน  ๑ โครงการ
จ านวน  ๑๐๐ คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้พิการสามารถ 
พัฒนาและช่วยเหลือ
ตัวเองได้

ส านักปลัด

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.7 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  : งำนศำสนำ วัฒนธรรมท้องถ่ิน ( แนวทำงท่ี  ๒.๑๑  แนวทำงกำรพัฒนำเด็ก  เยำวชน  และผู้พิกำร )

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
112 โครงการจัดงานประเพณีและพิธีทาง

ศาสนาต่างๆ เช่น โครงการจัดงาน
บุญช าฮะหรือบุญเดือนเจ็ดตาม
ประเพณีบุญ 12 เดือน ฮีต 12 คอง
 14 ฯลฯ

เพ่ือเช่ือมความสามัคคี
ภายหมู่บ้าน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

ประชาชนมีความรัก
สามัคคีกัน

กองการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.7 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  : งำนศำสนำ วัฒนธรรมท้องถ่ิน ( แนวทำงท่ี  ๒.๙  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนศำสนำ / กำรศึกษำของประชำชน )

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
113 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายสถานศึกษา 

(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

 เพ่ือสนับสนุนค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ จ านวน 5 
แห่ง

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 เด็กร้อยละ ๑๐๐ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษา

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เคร่ืองแบบนักเรียน และ
ได้ท ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

114 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนด่ืมนม

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ จ านวน 5 
แห่ง

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับประทานนมท่ีมี
คุณภาพ อย่างพอเพียง

นักเรียนได้ด่ืมนมและ
ได้รับสารอาหารครบ 5
 หมู่

กองการศึกษา

115 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
หนองผือ

จ านวนเด็กนักเรียน ท้ัง 5 
ศูนย์ จ านวน 245 วัน

490,000     490,000      490,000     490,000      490,000       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับอาหาร 100%

เด็กได้รับสารอาหารท่ี
ครบถ้วน ท าให้เด็กมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา

116 โครงการค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนเด็กนักเรียน ท้ัง 5 
ศูนย์  อัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับค่าจัดการเรียนการ
สอน 100%

เด็กมีพัฒนาการ เรียนรู้ 
สมวัย

กองการศึกษา

1,850,000 1,900,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000
23,940,000  24,150,400    24,360,000  24,520,000    24,680,000    

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

รวมท้ังส้ิน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
2.8 แผนงำนกำรศึกษำ  :  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  ( แนวทำงท่ี  ๒.๙  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนศำสนำ / กำรศึกษำของประชำชน

99

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
117 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/โครงการท้องถ่ินไทยใส่
ใจความสะอาดคนในชาติมีสุข

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย
และสร้างเครือข่ายผู้น า

ประชาชนต าบลหนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของผู้ใช้
 บริการ

ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วม

ส านักปลัด

118 โครงการอบรมส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯและ
ธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนต าบลหนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของผู้ใช้
 บริการ

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความเข้าใจในหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ส านักปลัด

119 โครงการจัดกิจกรรมปองดอง
สมานฉันท์/ฝึกอบรมเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ท้องถ่ินรักษาวินัย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สามัคคี

ประชาชนต าบลหนองผือ 
๗,๒๐๗ คน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของผู้ใช้
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีความสามัคคี ส านักปลัด

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๓.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
  3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  :  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  ( แนวทำงท่ี  ๓.๒  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมควำมรู้ ควำมส ำคัญของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

100
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
120 โครงการก่อสร้างร้ัวบริเวณส านักงาน

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ/
ก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

เพ่ือปรับปรุงส านักงาน
ให้มีความน่าอยู่

บริเวณรอบส านักงาน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนร้อยละของ
ผู้ใช้ บริการ

มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

121 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารส านักงานและห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

เพ่ือปรับปรุงส านักงาน
ให้มีความน่าอยู่

บริเวณรอบส านักงาน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนร้อยละของ
ผู้ใช้ บริการ

มีส านักงานให้มีความ
น่าอยู่

กองช่าง

123 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพ่ือจัดเก็บวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน

เพ่ือปรับปรุงส านักงาน
ให้มีความน่าอยู่

บริเวณรอบส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้อยละของ
ผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีความ
สามัคคี

กองช่าง

124 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ

เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามา
ติดต่อราชการ เกิดความ
สวยงาม และพึงพอใจ

บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ

200,000   200,000    200,000   200,000    200,000     ปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้ว
เสร็จ

ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อ
ราชการ เกิดความ
สวยงาม และพึงพอใจ

กองช่าง

125 โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตรอบ
บ่อขยะ

เพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีส าหรับบ่อ
ขยะ และไม่ท าให้ขยะล้น
ออกไปนอกบริเวณ

บ่อขยะ อบต.หนองผือ 200,000   200,000    200,000   200,000    200,000     ก่อสร้างก าแพงรอบบ่อ
ขยะ ได้ร้อยละ ๒๕% 
ต่อปี

เพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีส าหรับบ่อ
ขยะ และไม่ท าให้ขยะล้น
ออกไปนอกบริเวณ

กองช่าง

700,000 900,000 900,000 900,000 900,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๓.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
 3.2  แผนงำนเคหะและชุมชน  :  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ( แนวทำงท่ี  ๓.๓  แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงท่ีท ำกำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล )

ท่ี
โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

101
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
126 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  การ
บริหารงาน อบต.

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับบุคลากร

บุคลากร จ านวน 73  คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ี
เข้ารับการอบรม

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

127 โครงการฝึกอบมคุณธรรม  
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับบุคลากร

บุคลากร         จ านวน   
 ๖๐ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ี
เข้ารับการอบรม

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

128 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการ
ปฏิบัติบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะ
ผู้บริหารพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างภายในองค์กร

เพ่ือจะได้บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมมาธิบาล

การบริหารจัดการทีดี  
จ านวน ๑  โครงการ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ี
เข้ารับการอบรม

การจัดการบ้านเมืองดี
ข้ึน

ส านักปลัด

129 โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือเป็นตัวช้ีวัดในการ
ท างาน

บุคลากร จ านวน 73  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ

การจัดการบ้านเมืองดี
ข้ึน

ส านักปลัด

130 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจะได้บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมมาธิบาล

การบริหารจัดการทีดี  
จ านวน ๑  โครงการ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนกิจกรรม การจัดการบ้านเมืองดี
ข้ึน

ส านักปลัด

๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ 370,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๓.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

     3.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  :  งำนบริหำรท่ัวไป ( แนวทำงท่ี  ๓.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร / พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน )

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

102
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
131 โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมและป้องกัน

การทุจริต  คอรัปช่ันและการต่อต้าน
การรับสินบนของคณะผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ บุคลากร  จ านวน     ๕๕ 
คน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เข้ารับการอบรม

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

132 โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับ
บุคลากร

บุคลากร  จ านวน     ๕๕ 
คน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้า
รับการอบรม

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

133 โครงการเสริมสร้างและรณรงค์รักษา
ความสะอาดในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองผือ
 Big Cleaning Day

เพ่ือพ้ืนท่ีต าบลหนองผื
อปลอดขยะ

จ านวน ๑  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ

การจัดการบ้านเมืองดีข้ึน ส านักปลัด

134 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดีเด่นระดับต าบล/การจัดการบ่อขยะ

เพ่ือความสะอาด จ านวนขยะ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนขยะ พ้ืนท่ีต าบล  หนองผือ
ขยะลดน้อยลง

ส านักปลัด

135 โครงการสร้างชุมชนเก้ือกูล   เพ่ิมพูน
น้ าใจ  สร้างวิถีไทยสามัคคี

เพ่ือประชาชนมีความ
สามัคคีกัน

ประชาชนในต าบลหนองผือ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วม

ประชาชนมีความ
สามัคคีกัน

ส านักปลัด

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

     3.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  :  งำนบริหำรท่ัวไป ( แนวทำงท่ี  ๓.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร / พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน )

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๓.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

103
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
136 โครงการสบทบกองทุนต่างๆของ

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
เพ่ือพนักงานส่วนต าบล
,พนักงานจ้างได้รับ
สวัสดิการท่ีดี

พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนพนักงาน พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้างได้รับ
สวัสดิการท่ีดี

ส านักปลัด

137 โครงการกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึดเหน่ียว
และเป็นศูนย์รวมของคนไทยท้ังชาติ 
และกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรในองค์กร

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับบุคลากร เก่ียวกับ
ชาติ ศาสนา และมหา
กษัตริย์

บุคลากร  จ านวน     ๕๕
 คน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมโครงการ

บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ชาติ ศาสนา และมหา
กษัตริย์ มากข้ึน

ส านักปลัด

138 โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
 ได้ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูล
ความรู้ น าความรู้ท่ีได้มา
พัฒนาองค์กร

บุคลากร  จ านวน ๘๐ คน 210,000     210,000      210,000     210,000      210,000       ร้อยละของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ในหน่วยงาน ได้ศึกษาดู
งาน เพ่ือเพ่ิมพูลความรู้ 
น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนา
องค์กร

ส านักปลัด

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐
๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๓.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
     3.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  :  งำนบริหำรท่ัวไป ( แนวทำงท่ี  ๓.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร / พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน )

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ

104
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
139 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อพปร.)

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัครฯ เกิดความรู้
ความเช่ียวชาญในการ

ปฏิบัติภารกิจ

เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครฯ 
จ านวน ๑๐๐ คน

     30,000       30,000      30,000       30,000        30,000 มีเจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัครเข้าร่วม 

๗๐%

เจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัคร มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ

ปฏิบัติภารกิจ

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ

140 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความรู้
ในเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 
และข้อปฏิบัติ

เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ จ านวน 
๓๐ คน

     10,000       10,000      10,000       10,000        10,000 มีเจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัครเข้าร่วม 

๗๐%

เจ้าหน้าท่ีและ มีความรู้
 ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติภารกิจ และเกิด
ความรู้ในเร่ืองระเบียบ 
กฎหมาย และแนวทาง

ปฏิบัติ

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ

40,000       40,000        40,000       40,000        40,000         
2,155,000    2,355,000      2,060,000    2,060,000      2,120,000      

รวมท้ังส้ิน

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๓.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
     3.4 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  :  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แนวทำงท่ี  ๓.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร / พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน )

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

105
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
141 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวแก่งโตน
เพ่ือบริการนักท่องเท่ียว
ให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ท่ีถูกต้อง

๑  ศูนย์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเจ้าหน้าท่ี
และจ านวนส่ือต่างๆ

นักท่องเท่ียวรับทราบ
ข้อมูลมากข้ึน

กองช่าง

142 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้านช่ือซอยประจ าหมู่บ้าน  ภายใน
ต าบล

เพ่ือประกาศข่าวสารให้
ประชาชนได้รับทราบ
อย่างท่ัวถึง

จ านวน  ๑๐  ป้าย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนจ านวนหมู่บ้าน ท าให้รับทราบข้อมูล
แต่บ้าน

กองช่าง

143 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายในต าบลหนองผือ

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้สวยงาม

๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนพ้ืนท่ี มีแหล่งท่องเท่ียว
ความสวยงามมากข้ึน

กองช่าง

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐รวมท้ังส้ิน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๔.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรกีฬำ
  4.1  แผนงำนเคหะและชุมชน:  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ( แนวทำงท่ี  ๔.๑  แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุง  แหล่งท่องเท่ียวให้มีควำมสวยงำมน่ำเท่ียว ตลอดจนพัฒนำเส้นทำง)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๔  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ

106
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
144 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  ๕  ศูนย์
เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีอยู่ในสภาพดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน
  ๕  ศูนย์ฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน พ้ืนท่ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความแข็งแรงอยู่ใน
สภาพดี

กองการศึกษา

145 โครงการแสดงผลงานทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าต่างๆใน
การจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้เด็กมีขวัญและ
ก าลังใจ

จ านวนบัณฑิตน้อย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก เด็กนักเรียนมีก าลังใจ
มากข้ึน

กองการศึกษา

146 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับสารอาหารครบ ๕
 หมู่

จ านวนนักเรียน      คน  
๓๘๓  คน   ได้รับ
สารอาหารครบถ้วน

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก ๔๕๐ คน เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ ๕ หมู่
และมีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

147 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม ) เพ่ือให้เด็กได้รับอาหาร
เสริมท่ีเพียงพอ

นักเรียนจ านวน ๓๘๓  
คน ได้รับอาหารเสริม
ครบถ้วน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก ๔๕๐ คน เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมท่ีเพียงพอ
และมีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑,๓๓๐,๐๐๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๕.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
      5.1 แผนงำนกำรศึกษำ  :  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ ( แนวทำงท่ี ๕.๑  แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มำตรฐำน)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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148 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  ๕  ศูนย์
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่

ศูนย์เด็กจ านวน๕  ศูนย์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก  ๑๓๙ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า
อยู่ พร้อมมี
พัฒนาการท่ีดี

กองการศึกษา

149 โครงการวันเด็กแห่งชาติและ
กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯลฯ

เพ่ือให้เด็กได้มีกิจกรรม
ท่ีแสดงออก

เด็กนักเรียนภายในต าบล
หนองผือ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กในพ้ืนท่ี เด็กได้มีกิจกรรมท่ี
แสดงออก

กองการศึกษา

150 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ เพ่ือให้เด็กได้มีกิจกรรม
ท่ีแสดงออก

เด็กนักเรียนภายในต าบล
หนองผือ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กในพ้ืนท่ี เด็กได้มีกิจกรรมท่ี
แสดงออก

กองการศึกษา

151 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ๕  ศูนย์

เพ่ือป้องกัน ศูนย์เด็กจ านวน ๕  ศูนย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก  ๑๓๙ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า
อยู่ พร้อมมี
พัฒนาการท่ีดี

กองการศึกษา

๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐

๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๕.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

      5.1 แผนงำนกำรศึกษำ  :  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ ( แนวทำงท่ี ๕.๑  แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มำตรฐำน)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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152 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์, 

ลอยกระทง , แห่เทียนเข้าพรรษา,
ออกพรรษา ฯลฯ

เพ่ือรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

ประชาชน ต าบลหนองผือ
  ๑๐  หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์และร่วม
สืบสานประเพณี

กองการศึกษา

153 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา อาทิวันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา

ประชาชนภายในต าบล  
 ๑๐ หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา

กองการศึกษา

154 โครงการอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ท้ังระดับต าบล   อ าเภอ  
จังหวัด

เพ่ือสนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ประชาชนภายในต าบล  
 ๑๐ หมู่บ้าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงประเพณี
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๕.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
      5.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร:  งำนกีฬำและนันทนำกำร ( แนวทำงท่ี ๕.๒ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและกำรปลูกฝัง  จริยธรรม  คุณธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน)

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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2566 2567 2568 2569 2570
155 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 และงานรัฐพิธี  กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , 
กิจกรรมวันปิยมหาราช ,กิจกรรม
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

เพ่ือให้ข้าราชการและ
ประชาชนได้เข้า
ร่วมงานรัฐพิธี

ข้าราชการ ประชาชน
ต าบลหนองผือ

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ข้าราชการ ประชาชน 
 ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี

ส านักปลัด

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐

รวมท้ังส้ิน

     5.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป:  งำนบริหำรท่ัวไป ( แนวทำงท่ี ๕.๓  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนงำนรัฐพิธีเน่ืองในวันส ำคัญต่ำง )ๆ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๕.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

110
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
156 โครงการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ 

เคร่ืองอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบ  
สาธารณภัย/จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือสนับสนุนวัสดุแก่ ผู้
อุปโภคบริโภค

ผู้ประสบสาธารณภัย
ต าบลหนองผือ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ประสบภัย

ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ

ส านักปลัด

157 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มป้องกัน
ภัยหนาว

เพ่ือให้กับประชาชน
ได้รับเคร่ืองนุ่งห่มกัน
หนาว

ประชาชนต าบลหนองผือ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ประสบภัย

ประชาชนได้รับ
เคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว

ส านักปลัด

158 โครงการต้ังจุดตรวจช่วงเทศกาล 
และต้ังด่านตามนโยบาลรัฐบาล

เพ่ือบริการประชาชน
ช่วงเทศกาล

ประชาชนต าบลหนองผือ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

ส านักปลัด

159 โครงการจัดท าแผนด าเนินงาน
ป้องกันไฟป่า

เพ่ือป้องกันไฟป่า พ้ืนท่ีต าบลหนองผือ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีท่ีประสบภัย ประชาชนได้รับ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

160 โครงการฝึกอบรม     อปพร. เพ่ือให้ อปพร. ได้รับ
ความรู้  และมีอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม

 อปพร. ต าบล   หนองผือ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อปพร. ได้รับความรู้  
และมีอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม

ส านักปลัด

๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
      6.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  :  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (แนวทำงท่ี ๖.๑  แนวทำงกำรพัฒนำสนับสนุนงบประมำณในกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนท่ี
ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัย)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ

111
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
161 โครงการฝึกอบรมและเตรียมความ

พร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน/รวมค่าใช้จ่ายในการส ารองจ่าย
เก่ียวกับสาธารณภัยต่างๆ

เพ่ือได้รับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันภัย

อาสาสมัครในต าบล
หนองผือ/ประชาชนใน
ต าบลหนองผือ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อาสาสมัครมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันภัย

162 โครงการให้ความรู้ชุมชนเก่ียวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เบ้ืองต้น

เพ่ือได้รับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันภัย

อปพร. ต าบลหนองผือ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อาสาสมัคร มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันภัย

ส านักปลัด

163 โครงการเตรียมความพร้อมและ
ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

เพ่ือจะได้กู้ภัยอย่าง
ทันท่วงที

ประชาชนต าบลหนองผือ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ประสบภัย

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต

ส านักปลัด

164 โครงการฝึกอบรบเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง
เหตุและระงับไฟป่า

เพ่ือได้รับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันภัย

อาสาสมัครในต าบล
หนองผือ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อาสาสมัครมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันภัย

ส านักปลัด

165 โครงการ จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์  ใน
การบรรเทาความเดือดร้อน

เพ่ือจะได้กู้ภัยอย่าง
ทันท่วงที

ประชาชนต าบลหนองผือ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ประสบภัย

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต

ส านักปลัด

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
      6.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  :  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (แนวทำงท่ี ๖.๑  แนวทำงกำรพัฒนำสนับสนุนงบประมำณในกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนท่ี
ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัย)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

112
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
166 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีผลิต ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและ
ใช้สารชีวภาพในนาข้าว

เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้สารชีวภาพ
ในนาข้าว

เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วม

เกษตรกรได้ใช้
สารชีวภาพ

ส านักปลัด

167 โครงการอบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้

ประชาชนต าบลหนองผือ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วม

ประชาชนรู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ
๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
      6.2 แผนงำนกำรเกษตร  :  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (แนวทำงท่ี ๖.๒  แนวทำงกำรพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

113
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
168 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เพ่ือรองรับจ านวน

ปริมาณขยะ
กว้าง ๒ เมตรยาว ๑๐๐ 
เมตร     ปริมาณดิน 
๑,๐๔๐ ลบ.ซม.

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน ๒,๗๔๙ 
ครัวเรือน

มีบ่อขยะท่ีสามารถ
รองรับจ านวนขยะได้

กองช่าง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
     6.3 แผนงำนเคหะและชุมชน  :  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    (แนวทำงท่ี ๖.๓  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

114
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
169 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/ฝาย

แม้ว/ ฝายน้ าล้น /ฝายแก้มลิง 
ภายในต าบลหนองผือ

เพ่ือให้เกษตรกรกักเก็บ
น้ าในฤดูแล้ง

เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี ในการ
จัดท าฝายแม้ว / 
ฝายน้ าล้น/ชะลอน้ า

เพ่ือใช้ในการกักเก็บ
น้ าในการท าการเกษตร

กองช่าง

170 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าต้ืน / บ่อ
บาดาล /ขุดสระน้ า ภายในต าบล
หนองผือ

เพ่ือใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี ในการ
จัดท าบ่อ ฯ

เพ่ือเป็นแหล่งน้ าใน
การท าการเกษตร

กองช่าง

171 โครงการขุดลอกล าน้ าเพ่ือ
การเกษตรทุกหมู่บ้านภายในต าบล
หนองผือ

เพ่ือใช้ในการท าเกษตร เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี ในการ
ขุดลอก ฯ

เพ่ือเป็นแหล่งน้ าใน
การท าการเกษตร

กองช่าง

172 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
สถานี  สูบน้ าด้วยไฟฟ้า

เพ่ือเกษตรกรจะได้มีน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตร

เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน สถานีสูบน้ า เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้
น้ าในการท าการเกษตร

กองช่าง

173 โครงการก่อสร้างป้องกันตล่ิงพัง
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  ภายในต าบล
หนองผือ

เพ่ือให้เกษตรกรกักเก็บ
น้ าในฤดูแล้ง

เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี ในการ
จัดท าฝายชะลอน้ า

เพ่ือใช้ในการกักเก็บ
น้ าในการท าการเกษตร

กองช่าง

174 โครงการวางท่อประปา/ขยายท่อ
ประปา PVCเพ่ือการเกษตร  ภายใน
ต าบลหนองผือ

เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้
น้ าอย่างท่ัวถึง

เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี ในการ
วางท่อประปา

เพ่ือใช้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง

๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
     6.3 แผนงำนเคหะและชุมชน  :  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    (แนวทำงท่ี  ๖.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ / และขุดลอกแหล่งน้ ำธรรมชำติ / ปรับปรุงแหล่ง
น้ ำเพ่ือกำรเกษตร)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

115
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
175 โครงการต่อเติมคลองส่งน้ าเม่ียง ๒ เพ่ือเกษตรกรจะได้มีน้ า

ไว้ใช้ในการเกษตร
เกษตรกร ต าบลหนองผือ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน สถานีสูบน้ า เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้

น้ าในการท าการเกษตร
กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

2566 2567 2568 2569 2570
176 โครงการฝึกอบรมประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในส านักงาน
เพ่ือใช้พลังงานทดแทน
ให้คุ้มค่า

ประชาชนต าบลหนองผือ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ใช้
พลังงานท่ีคุ้มค่า

ส านักปลัด

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐

รวมท้ังส้ิน

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
     6.3 แผนงำนเคหะและชุมชน  :  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    (แนวทำงท่ี  ๖.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ / และขุดลอกแหล่งน้ ำธรรมชำติ / ปรับปรุงแหล่ง
น้ ำเพ่ือกำรเกษตร)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
     6.4 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  :  งำนบริหำรท่ัวไป  (แนวทำงท่ี  ๖.๕  แนวทำงกำรพัฒนำกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ด้ำนพลังงำน)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ

116
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
177 โครงการอบรบส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง

 ฯลฯ
เพ่ือส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ประชาชนต าบลหนองผือ 
  จ านวน  ๗,๒๐๗ คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีรายได้เสริม ส านักปลัด

178 โครงการอบรบและจัดท าบรรจุภัณฑ์
ผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้แก่
สินค้าการเกษตร

จ านวน  ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีความรู้ใน
การเพ่ิมผลผลิต

ส านักปลัด

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต  กำรค้ำ  กำรลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

๗.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต  กำรค้ำ กำรลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
      7.1  แผนงำนกำรเกษตร  :  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (แนวทำงท่ี ๗.๑  พัฒนำทักษะด้ำนภำษำและฝีมือแรงงำนเพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน)

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๗  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  อำชีพและรำยได้

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๒

2566 2567 2568 2569 2570
179 โครงการสนับสนุนจัดต้ังกองทุนเงิน

หมุนเวียนและผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือส่งเสริมการมี
รายได้และค้าขายกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

จ านวน  ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อาคารท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม

ประชาชนมีรายได้
และมีการค้าขายกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน
อนาคต มากข้ึน

ส านักปลัด

180 ปรับปรุงตลาดชุมชนบ้านปากห้วย
และบ้านเม่ียง

เพ่ือส่งเสริมการมี
รายได้และค้าขายกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

จ านวน  ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อาคารท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม

ประชาชนมีรายได้
และมีการค้าขายกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน
อนาคต มากข้ึน

ส านักปลัด

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐

รวมท้ังส้ิน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต  กำรค้ำ  กำรลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

๗.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต  กำรค้ำ กำรลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
      7.1  แผนงำนกำรเกษตร  :  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (แนวทำงท่ี ๗.๒  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม และสนับสนุนกำรค้ำขำยภำยในท้องถ่ินและกำรค้ำชำยแดน)

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๗  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  อำชีพและรำยได้

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570
1 โครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด/
รณรงค์,แข่งขันกีฬาเก่ียวกับยา
เสพติด

เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงพิษภัย/ยา
เสพติด

ประชาชนต าบล
หนองผือ ๗,๒๐๗ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ครัวเรือนท้ัง๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรมใน
ดังกล่าวและทราบ
ถึงภัยยาเสพติด

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้แก่
สินค้าการเกษตร

จ านวน  ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีความรู้ใน
การเพ่ิมผลผลิต

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

๑..ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
     ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ี
จะขอ

ประสำน

119

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570
3 โครงการTO BE NUMBER

ONE
เพ่ือให้เยาวชนตระหนัก
ถึงพิษภัยยาเสพติด

จ านวน  ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้านได้ทราบถึง
การช่วยเหลือ ตะ
หนักถึงภัยของยา
เสพติด

ส านักปลัด โรงเรียนใน
เขตอ าเภอ
ท่าล่ี, 
โรงเรียนบ้าน
เม่ียง

4 โครงการจัดซ้ือน้ ายาตรวจสาร
เสพติด

เพ่ือป้องกันการระบาด
ในเยาวชนและป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

จ านวน  ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ครัวเรือนท้ัง ๒,๗๔๙
ครัวเรือน  ของ ๑๐ 
หมู่บ้านได้ทราบถึง
การช่วยเหลือ ตะ
หนักถึงภัยของยา
เสพติด

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

5 โครงการ "100 ฝายมีชีวิต" 
เฉลิมพระเกียรติตามแนวทาง
พระราชด าริ สืบสาน รักษา 
ต่อยอด อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการเกษตรอุปโภค
และบริโภค

ก่อสร้างฝายมีชีวิตใน
พ้ืนท่ีอ าเภอท่าล่ี จ านวน
 ๑๐๐ จุด (ฝาย)

100,000   100,000    100,000   100,000    100,000     ก่อสร้างฝาย ได้ปี
ละ ๑๐ แห่ง

สามารถพัฒนา
แหล่งน้ าชุมชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเกษตร อุปโภค
และบริโภค และมี
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 
ก่อให้เกิดรายได้ภาค
การเกษตรเพ่ิมข้ึนใน
ครัวเรือน

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๑..ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
     ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ี
จะขอ

ประสำน

120

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570
6 โครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอท่าล่ี

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดใน
พ้ืนท่ี ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
๔๑๐ คน ในพ้ืนท่ี ๖ 
ต าบล ๔๑ หมู่บ้าน

     30,000       30,000      30,000       30,000        30,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ

 ๗๐

สามารถลดระดับ
ปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีให้อยู่ในระดับ
เบาบางท่ีสามารถ
ควบคุมได้

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

7 โครงการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบัน
หลักของชาติอ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย

เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักเกิดแรง
บันดาลใจ จิตส านึก 
และร่วมกันธ ารงไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติและ
เกิดความเข้าใจใน
หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ผู้น าภายในหมู่บ้านใน
พ้ืนท่ีอ าเภอท่าล่ี 
หมู่บ้านละ ๕ คน 
จ านวน ๓๙ หมู่บ้าน 
รวม ๑๙๕ คน

     30,000       30,000      30,000       30,000        30,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ

 ๗๑

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความเข้าใจใน
หลักการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

     60,000       60,000      60,000       60,000        60,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๑..ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
     ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงำนท่ี
จะขอ

ประสำน

121

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570
8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย

เพ่ือเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน

จัดต้ังสถานท่ีกลาง
ส าหรับเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

     25,000       25,000      25,000       25,000        25,000 ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ 
๑๐๐%

อปท.มีสถานท่ีกลาง
 ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในการ
ช่วยเหลือประชาชน

ส านักปลัด เทศบาลท่าล่ี

9 โครงการจัดงาน Field day 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ภายใต้
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

เพ่ือจัดงานField day 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

จัดงานField day 
อ าเภอท่าล่ี

     20,000       20,000      20,000       20,000        20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมงาน 100%

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมงาน Field day 
ได้เรียนรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

ส านักปลัด เกษตร
อ าเภอท่าล่ี

     45,000       45,000      45,000       45,000        45,000

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๑..ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
     ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)

งบประมำณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงำนท่ี
จะขอ

ประสำน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570
10 โครงการแสดงผลงานทาง

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ค่าต่างๆในการจัดการ
เรียนการสอน

เพ่ือให้เด็กมีขวัญและ
ก าลังใจ

จ านวนบัณฑิตน้อย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก เด็กนักเรียนมี
ก าลังใจมากข้ึน

กองการศึกษา โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี
ต าบลหนอง
ผือ

11 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับสารอาหารครบ ๕
 หมู่

นักเรียนในพ้ืนท่ี ได้รับ
สารอาหารครบถ้วน

๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก ๔๕๐
 คน

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ ๕ 
หมู่และมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี
ต าบลหนอง
ผือ

12 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
 (นม )

เพ่ือให้เด็กได้รับอาหาร
เสริมท่ีเพียงพอ

นักเรียนจ านวน ๓๘๓  
คน      ได้รับอาหาร
เสริมครบถ้วน

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก ๔๕๐
 คน

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมท่ี
เพียงพอและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี
ต าบลหนอง
ผือ

๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

    ๑.๑ แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ี
จะขอ

ประสำน

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570

13 โครงการจัดงานพระราชพิธี 
รัฐพิธีและงานพิธีเน่ืองในวัน
ส าคัญต่างๆ

เพ่ือน้อมร าลึกถึง
ความส าคัญเน่ืองในการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
 และงานพิธีส าคัญต่างๆ
 และเพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อองค์
พระมหากษัตริย์ของไทย

ประชาชนในเขต อ าเภอ
ท่าล่ี

     70,000       70,000      70,000       70,000        70,000 ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี อ าเภอท่าล่ี 
ได้เข้าร่วมการจัด
งานพระราชพิธี 
100%

ประชาชนในพ้ืนท่ี
น้อมร าลึกถึง
ความส าคัญ เน่ืองใน
การจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และงาน
พิธีก่อให้เกิด
จิตส านึกรักสถาบัน 
โดยการร่วมแรง ร่วม
ใจ ผนึกก าลังเป็น
พลังแผ่นดิน

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

14 โครงการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจกับผู้น า
ท้องท่ี ท้องถ่ิน และ
ประชาชน และเพ่ือเป็น
การส่งเสริม 
ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการค้า การ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ท่าล่ี

ผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ิน และ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ในเขตพ้ืนท่ี

30,000     30,000      30,000     30,000      30,000       ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีส่วนร่วม 
ร้อยละ ๗๐

สามารถสนับสนุน
การด าเนิน
ยุทธศาสตร์ด้าน
วัฒนธรรม การค้า 
และการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

100,000     100,000      100,000     100,000      100,000       

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงำนท่ี
จะขอ

ประสำน
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

๕.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570
15 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

เพ่ือเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน

จัดต้ังสถานท่ีกลางส าหรับ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน

       25,000         25,000        25,000         25,000          25,000 ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ 
๑๐๐%

อปท.มีสถานท่ีกลาง 
ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในการ
ช่วยเหลือประชาชน

ส านักปลัด เทศบาลท่าล่ี

16 โครงการจัดต้ังศูนย์โควิคชุมชน 
ระดับอ าเภอ (Community 
Isolation : CI)

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน
การต้ังศูนย์โควิคชุมชน 
โดยการแยกกักตัวผู้ป่วย
และรักษาดูแลตาม
แนวทางปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขและสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการ
ด าเนินงานและเฝ้าระวัง

จัดต้ังศูนย์ในเขตพ้ืนท่ี 
อ าเภอท่าล่ี

       95,000         95,000        95,000         95,000          95,000 ดูแลผู้ป่วย 100% ช่วยเหลือประชาชนใน
การต้ังศูนย์โควิคชุมชน 
โดยการแยกกักตัวผู้ป่วย
และรักษาดูแลตาม
แนวทางปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขและ
สนับสนุนด้าน
งบประมาณในการ
ด าเนินงานและเฝ้าระวัง

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

17 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และส่งเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ประชาชนในพ้ืนท่ี อ าเภอ
ท่าล่ี

30,000.00  30,000.00   30,000.00  30,000.00   30,000.00    ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ
รักษาความ
ปลอดภัย 100%

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัย ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง  
อ าเภอ     
ท่าล่ี

150,000     150,000      150,000     150,000      150,000       
3,455,000  3,455,000   3,455,000  3,455,000   3,455,000    รวมท้ังส้ิน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

๑..ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
     ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงำนท่ี
จะขอ

ประสำน

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๑

2566 2567 2568 2569 2570
๑ โครงการขยายหอกระจาย

ข่าวหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,2
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้
เร่ืองราว เก่ียวกับข้อมูล
ต่างๆ

รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 และ
หมู่ท่ี 2

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีหอ
กระจายข่าว 100%

ประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้

แผนหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1,2

กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
น้ าปะปาภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1,2,5

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าไว้
ใช้อุปโภคบริโภค

ประชาชน หมู่ท่ี 1,2,5 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาภายใน
หมู่บ้าน แล้วเสร็จ 
100%

ประชาชนได้มีน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

แผนหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1,2,5

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างอาคารจุด
บริการประชาชนท่าข้าม
ประเพณี หมู่ท่ี 1,2

เพ่ือให้ประชาชนมีอาคาร
ไว้บริการท่าข้ามน้ า

อาคารจุดบริการประชาชน
 1 หลัง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างอาคาร 1 
หลังแล้วเสร็จ

มีอาคารไว้บริการ
ประชาชน

แผนหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1,2

กองช่าง

๔ โครงการปรับปรุงศูนย์
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีอาคาร
ไว้เป็นศูนย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

อาคารศูนย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 1 หลัง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

มีอาคารไว้บริการ
ประชาชน

แผนหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 2

กองช่าง

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

ท่ีมำของโครงกำร
ผลท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยี สำรสนเทศ

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

รวม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๑

2566 2567 2568 2569 2570
๕ โครงการส่งเสริมอาชีพท า

เหรียญโปรยทาน-น้ ายาล้าง
จาน-สานตะกร้า หมู่ท่ี 1,2

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนมีอาชีพเสริม
 60%

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

แผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 1, 2

ส านักปลัด

๖ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เล้ียงโคเน้ือ หมู่ท่ี 5,8

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนมีอาชีพเสริม
 60%

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

แผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 5, 8

ส านักปลัด

๗ โครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน ท่ีเป็นกลุ่ม
ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ
มีอาชีพ ไว้เล้ียงชีพ

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนมีอาชีพเสริม
 60%

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

แผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี5 ส านักปลัด

๘ สนับสนุนต่อยอดโครงการ 
SML หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริม โดยการต่อยอดอาชีพ
ท่ีด าเนินการอยู่แล้ว

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนมีอาชีพเสริม
 60%

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

แผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 7

ส านักปลัด

๙ ส่งเสริมกลุ่มเม่ียงสมุนไพร 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนมีอาชีพเสริม
 60%

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

แผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 7

ส านักปลัด

๑๐ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ไข่เค็ม กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนมีอาชีพเสริม
 60%

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

แผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี9 ส านักปลัด

120,000     120,000      120,000     120,000      120,000       

ท่ีมำของโครงกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ผลท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับ

รวม

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
ท่ี

โครงกำร
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๑

2566 2567 2568 2569 2570
๑๑ โครงการแข่งเรือประจ าปี

ระหว่างไทย-ลาว หมู่ท่ี 1,2
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 
กระชับความสัมพันธ์ ความ
ร่วมแรง ร่วมใจในการ
แข่งขันกีฬา

ประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว

30,000       30,000        30,000       30,000        30,000         ประชาชนเข้าร่วม 
100%

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
กระชับ
ความสัมพันธ์ 
ความร่วมแรง ร่วม
ใจในการแข่งขันกีฬา

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 1,2

ส านักปลัด

30,000       30,000        30,000       30,000        30,000         

๔.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรกีฬำ
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ

โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ผลท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับ

ท่ีมำของโครงกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๔  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ

รวม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๑

2566 2567 2568 2569 2570
๑๒ โครงการประเพณีบุญฮิต 12 

คลอง 14 หมู่ท่ี 6
เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีได้สืบ
สานประเพณี และสืบทอด
เพ่ือลูกหลาน ต่อไป

ประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว

10,000       10,000        10,000       10,000        10,000         มีประชาชนเข้าร่วม 
100%

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้สืบสานประเพณี
 และสืบทอดเพ่ือ
ลูกหลาน ต่อไป

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 6

ส านักปลัด

๑๓ โครงการบุญซ าฮะบ้าน/บุญ
พระเวช หมู่ท่ี 8

เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีได้สืบ
สานประเพณี และสืบทอด
เพ่ือลูกหลาน ต่อไป

ประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว

10,000       10,000        10,000       10,000        10,000         มีประชาชนเข้าร่วม 
100%

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้สืบสานประเพณี
 และสืบทอดเพ่ือ
ลูกหลาน ต่อไป

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 8

ส านักปลัด

๑๔ โครงการส่งเสริมบุญประเพณี 
บุญประจ า เดือน 6 หมู่ท่ี 9

เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีได้สืบ
สานประเพณี และสืบทอด
เพ่ือลูกหลาน ต่อไป

ประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว

10,000       10,000        10,000       10,000        10,000         มีประชาชนเข้าร่วม 
100%

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้สืบสานประเพณี
 และสืบทอดเพ่ือ
ลูกหลาน ต่อไป

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 9

ส านักปลัด

30,000       30,000        30,000       30,000        30,000         

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ผลท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับ

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

๕.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ท่ีมำของโครงกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

รวม

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

129

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๑

2566 2567 2568 2569 2570
๑๕ โครงการลดปัญหามลพิษทาง

อากาศ หมู่ท่ี 6
เพ่ือให้ประชาชนได้ รับรู้ 
เรียนรู้เก่ียวกับปัญหาด้าน
มลพิษทางอากาศ และ
แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

ประชาชนในหมู่ท่ี 6 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนเข้าอบรม 
100%

ประชาชนได้ รับรู้ 
เรียนรู้เก่ียวกับ
ปัญหาด้านมลพิษ
ทางอากาศ และ
แนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

แผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 6

ส านักปลัด

20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อ

๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ผลท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับ

ท่ีมำของโครงกำร

รวม
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แบบ ๐๒/๑

2566 2567 2568 2569 2570
๑๖ โครงการจัดต้ังศูนย์แปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี 8
เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีผลผลิตทางการเกษตร ท่ี
สามารถส่งออกได้

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 8 20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         ประชาชนมีศูนย์แปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีผลผลิต
ทางการเกษตร ท่ี
สามารถส่งออกได้

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 8

ส านักปลัด

20,000       20,000        20,000       20,000        20,000         
670,000     670,000      670,000     670,000      670,000       

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด

ผลท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับ

ท่ีมำของโครงกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย ยุทธศำสตร์ท่ี  ๗  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  อำชีพและรำยได้

๗.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต  กำรค้ำ กำรลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต  กำรค้ำ  กำรลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

รวม
รวมท้ังส้ิน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
1 โครงการสร้างฝายน้ าล้นห้วยพระ

ใหญ่ -  พระน้อย
เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๓ และ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ า
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการสร้างฝาย 
น้ าล้น  ห้วยพระ
ใหญ่-พระน้อย

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการขุดลอกล าน้ าห้วยน้ าคาน
  ภายในต าบลหนองผือ หมู่ท่ี 
๒,๔,๕,๘,๑๐

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

กว้าง ๑๕ เมตร ยาว 
๑๐ กิโลเมตร

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มีการขุดลอก   
ล าน้ า ห้วยน้ าคาน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ ารูปตัว
 U สายนาชมช่ืน บ้านขอนแก่น  
หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  พัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและควำมม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

๑. ยุทธศำสตร์ท่ี ๖  กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  และกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ีจะขอ
ประสำน
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    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
4 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน

ตล่ิงพัง บ้านหนองผือ  หมู่ท่ี ๑
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ มีก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการก่อสร้าง ป้องกันตล่ิง    
บ้านปากคาน  หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ป้องกันตล่ิง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

6 โครงการต่อเติมสะพานบ้านเม่ียง 
 หมู่ท่ี ๕

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการอ านวยความ
สะดวกท่ีดี

จ านวน ๑ โครงการ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีการต่อเติมคอ
สะพานบ้านเม่ียง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียง
ได้รับการอ านวย
ความสะดวก

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

7 โครงการก่อสร้างแนวตล่ิงบ้าน
หาดพระ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
แนวตล่ิงบ้านหาด
พระ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

8 โครงการป้องกันตล่ิงพัง  แม่น้ า
คาน   บ้านเม่ียง หมู่ท่ี ๕

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มีการป้องกันตล่ิง
พังแม่น้ าคาน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ีจะขอ
ประสำน

เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
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แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
9 โครงการป้องกันตล่ิงพัง แม่น้ า

คาน บ้านขอนแก่น  หมู่ท่ี 4
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ป้องกันตล่ิงพัง
แม่น้ าคาน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

10 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมคลอง
ส่งน้ าสถานีเม่ียง จากบ่อขยะไป
ถึงต าบลท่าล่ี ,เม่ียง ๑ บ้านปาก
ห้วยหมู่ท่ี ๗ ถึงบ้านเม่ียง หมู่ท่ี 
๕,๘,๙

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน 5 โครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ มีการต่อเติม
คลองส่งน้ า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

11 โครงการป้องกันตล่ิงพัง แม่น้ า
เหือง บ้านปากห้วย  หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้างตล่ิง
กันน้ าเซาะ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

12 โครงการต่อเติมสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า เม่ียง ๒

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการต่อเติม
สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

13 โครงการก่อสร้างคลอง  ส่งน้ า    
สายนาหนองใหญ่ หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

14 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตล่ิง
พัง หมู่ท่ี ๗

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
แนวป้องกันตล่ิงพัง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนท่ีจะขอ

ประสำน
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิต

ของโครงกำร)

งบประมำณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
15 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตล่ิง

พังต่อจากสะพาน หมู่ท่ี ๘
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
แนวป้องกันตล่ิงพัง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

16 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนา ชม
ช่ืน  หมู่ท่ี ๘

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย 
ซ าทองข้างป้าช้า บ้านขอนแก่น

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

18 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า    
สายหนองผือ 2  บ้านหนองผือ 
หมู่ท่ี ๑

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ มีคลองส่งน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

19 โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ าล้น  
สายซ าผักคาว  หมู่ท่ี ๑๐

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีการขุดลอกฝาย
น้ าล้น

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

20 โครงการต่อเติมคลองส่งน้ าสาย
นาข้าวจ้าว หมู่ท่ี ๖

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ มีการต่อเติม
คลองส่งน้ า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๓๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓๕,๕๐๐,๐๐๐

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนท่ีจะขอ

ประสำนตัวช้ีวัด
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิต

ของโครงกำร)

งบประมำณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
21 โครงการฝายชะลอน้ าห้วยขยาม 

หมู่ท่ี 8
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีฝายชะลอน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

22 โครงการก่อสร้างกักเก็บน้ าล าน้ า
คาน หมู่ 2,4,5,8,9,10

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีฝายชะลอน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

23 โครงการขุดสระขนาดใหญ่ห้วยต่อ
ไก่  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีการขุดสระ
ขนาดใหญ่

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

24 โครงการขยายคลองส่งน้ าหนอง
ผือ ๑

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการขยายคลอง
ส่งน้ า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

25 โครงการท่อน้ าสายด า พีอี   เพ่ือ
การเกษตร  หมู่ท่ี ๔

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีท่อน้ าสายด าพีจี 
เพ่ือการเกษตร

ประชาชนในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ภายใน
ต าบลหนองผือ

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

จ านวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ มีการขยายเขต
ไฟฟ้า

ป้องกันปัญหาอา
ชยากรรม และ
สะดวกในการสัญจร

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนท่ีจะขอ

ประสำน
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิต

ของโครงกำร)

งบประมำณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

ภายในต าบลหนองผือ
เพ่ือใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

ทุกหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี ใน
การจัดท าบ่อ ฯ

เพ่ือเป็นแหล่งน้ าใน
การท าการเกษตร

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ีจะขอ
ประสำน

137

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
27 โครงการซ่อมแซมผิว

ถนนลาดยางภายในต าบลหนอง
ผือ/ซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณ
ทางเข้าบ่อขยะ แก่วขวาง ตลอด
สาย

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 5  
กิโลเมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ี
ไม่น้อย 20,000 ตร.ม.

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการซ่อมแซมผิว
ถนนลาดยาง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เดินทางสะดวก

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในต าบลหนองผือ

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความสะดวกใน
การสัญจร

จ านวน ๑ โครงการ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เดินทางสะดวก

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กข้าง รร.บ้านหนองผือ
หมู่ท่ี ๑

เพ่ือให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร

จ านวน ๑ โครงการ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

สะดวกในการสัญจร อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายส านักปฏิบัติสัจจะ
บามีธรรม

เพ่ือให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร

จ านวน ๑ โครงการ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

สะดวกในการสัญจร อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายวัดชัยนาทมงคล-วัดพระธาตุ
 หมู่ท่ี9

เพ่ือให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร

จ านวน ๑ โครงการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

สะดวกในการสัญจร อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนท่ีจะขอ

ประสำน
เป้ำหมำย (ผลผลิต

ของโครงกำร)

งบประมำณ

     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
32 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

ภายในต าบลหนองผือ หมู่ท่ี 1-10
เพ่ือป้องกันการเกิด
อาชญากรรม

จ านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด

ป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและ
สะดวกในการสัญจร

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วยคอเต่า บ้าน
เม่ียง  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร

จ านวน ๑ โครงการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

สะดวกในการสัญจร อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายกลางหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้-สะดวกและลด
อุบัติทางท้องถนน

กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางรวมยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย 
6,000 ตร.ม.

3,600,000    3,600,000     3,600,000    3,600,000    3,600,000    มีการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

สะดวกในการสัญจร อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนท่ีจะขอ

ประสำน
ท่ี

โครงกำร
งบประมำณ

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย (ผลผลิต

ของโครงกำร)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
35 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

สายภูเปียกหาด  หมู่ท่ี ๘
เพ่ือให้มีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีสวยงาม

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว

มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

36 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูซาง เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความสะดวกใน
การสัญจร

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวภู
ซาง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เดินทางสะดวก

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

37 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งโตน เพ่ือให้มีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีสวยงาม

จ านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว

มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

38 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา 
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยา
เสพติด

พ้ืนท่ี อบต.หนองผือ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างสนาม
กีฬาต้านยาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีแล้ว
เสร็จ

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงำนท่ีจะขอ
ประสำน

ตัวช้ีวัด

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
๑.ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร)

งบประมำณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
1 โครงการปรับปรุงถนนภายใน

ชุมชนบ้านปากห้วย-บ้านปากคาน
เพ่ือเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ี
สามารถพัฒนาเป็น
ศูนย์กลาง ของการ
ท่องเท่ียว เน่ืองมาจากมี
เขตแดนติดกับ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ถือเป็นประตูสู่การ
เช่ือมโยง

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมช่องทางการเดิน
รถไป-กลับ กว้างช่อง
ละ 3.00 เมตร 2 
ช่องทาง ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร 
ความยาว 2,350 
เมตร

๒๖,๔๗๐,๐๐๐ ๒๖,๔๗๐,๐๐๐ ๒๖,๔๗๐,๐๐๐ ๒๖,๔๗๐,๐๐๐ ๒๖,๔๗๐,๐๐๐ ปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้าน
แล้วเสร็จ 100%

เพ่ือเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถ
พัฒนาเป็นศูนย์กลาง 
ของการท่องเท่ียว 
เน่ืองมาจากมีเขตแดน
ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ถือเป็น
ประตูสู่การเช่ือมโยง

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการปรับปรุงภายในชุมชน
บ้านหนองผือ

เพ่ือให้พ้ืนท่ีชายแดน
ชุมชนบ้านปากห้วยท่ีมี
พ้ืนท่ีชายแดนติดกับ 
สปป.ลาว ได้รับการ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐานท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
 และพัฒนาคุณชีวิตท่ีดี
เพ่ือยกระดับสู่สากล

ปรับปรุงเป็นถนน
คอนกรีต ช่องทางการ
เดินรถไป-กลับ กว้าง
ช่องละ 3.00 เมตร 2
 ช่องทาง ไหลทางข้าง
ละ 0.50 เมตร 
ความยาว 1,091

๘,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้าน
แล้วเสร็จ 100%

เพ่ือให้พ้ืนท่ีชายแดน
ชุมชนบ้านปากห้วย
ท่ีมีพ้ืนท่ีชายแดนติด
กับ สปป.ลาว ได้รับ
การปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานท่ีดี มี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
พัฒนาคุณชีวิตท่ีดี
เพ่ือยกระดับสู่สากล

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ีจะขอ
ประสำน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
๑.ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
3 โครงการพัฒนาระบบระบายน้ าท่ี

ชุมชนบ้านปากห้วย-บ้านปากคาน
เพ่ือให้พ้ืนท่ีชุมชนบ้าน
ปากห้วย-บ้านปากคาน 
ซ่ึงปัจจุบันมีน้ าท่วมขัง 
เน่ืองจากท่อระบายน้ า
และรางระบายน้ ามี
ขนาดเล็ก และโครงข่าย
ระบบระบายน้ ายังไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน
ท้ังหมด

ขนาดพ้ืนท่ี 0.731 
ตร.กม.และก่อสร้า
ระบบระบายน้ าปฐม
ภูมิ ความยาว 3,780
 เมตร ก่อสร้างอาคาร
ชลศาสตร์ อาคาร
ระบายน้ า จ านวน 4 
แห่ง

๗๙,๒๙๐,๐๐๐ ๗๙,๒๙๐,๐๐๐ ๗๙,๒๙๐,๐๐๐ ๗๙,๒๙๐,๐๐๐ ๗๙,๒๙๐,๐๐๐ พัฒนาระบบ
ระบายน้ าแล้ว
เสร็จ 100%

เพ่ือให้พ้ืนท่ีชุมชน
บ้านปากห้วย-บ้าน
ปากคาน ซ่ึงปัจจุบัน
มีน้ าท่วมขัง 
เน่ืองจากท่อระบาย
น้ าและรางระบาย
น้ ามีขนาดเล็ก และ
โครงข่ายระบบ
ระบายน้ ายังไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ชุมชนท้ังหมด

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการพัฒนาระบบระบายน้ าท่ี
ชุมชนบ้านหนองผือ

เพ่ือให้พ้ืนท่ีชุมชนบ้าน
ปากห้วย-บ้านปากคาน 
ซ่ึงปัจจุบันมีน้ าท่วมขัง 
เน่ืองจากท่อระบายน้ า
และรางระบายน้ ามี
ขนาดเล็ก และโครงข่าย
ระบบระบายน้ ายังไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน
ท้ังหมด

ขนาดพ้ืนท่ี 0.289 
ตร.กม.และก่อสร้า
ระบบระบายน้ าปฐม
ภูมิ ความยาว 1,991
 เมตร ก่อสร้างอาคาร
ชลศาสตร์ อาคาร
ระบายน้ า จ านวน 3 
แห่ง

๓๕,๙๑๐,๐๐๐ ๓๕,๙๑๐,๐๐๐ ๓๕,๙๑๐,๐๐๐ ๓๕,๙๑๐,๐๐๐ ๓๕,๙๑๐,๐๐๐ พัฒนาระบบ
ระบายน้ าแล้ว
เสร็จ 100%

เพ่ือให้พ้ืนท่ีชุมชน
บ้านปากห้วย-บ้าน
ปากคาน ซ่ึงปัจจุบัน
มีน้ าท่วมขัง 
เน่ืองจากท่อระบาย
น้ าและรางระบาย
น้ ามีขนาดเล็ก และ
โครงข่ายระบบ
ระบายน้ ายังไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ชุมชนท้ังหมด

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
๑.ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ีจะขอ
ประสำน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ๐๒/๒

2566 2567 2568 2569 2570
5 โครงการเส้นทางจักรยานเชิง

ท่องเท่ียวแก่งโตน
เพ่ือจัดท าเส้นทาง
ท่องเท่ียวทางจักรยานใน
เส้นทางท่ีมีภูมิทัศน์
สวยงามตามธรรมชาติ
บริเวณริมแม่น้ าเหือง 
ย่านวัฒนธรรมชุมชน 
แหล่องท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว ประมาณ 
1.89 กม.

๑๙,๘๘๐,๐๐๐ ๑๙,๘๘๐,๐๐๐ ๑๙,๘๘๐,๐๐๐ ๑๙,๘๘๐,๐๐๐ ๑๙,๘๘๐,๐๐๐ ก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานแล้วเสร็จ
 100%

เพ่ือจัดท าเส้นทาง
ท่องเท่ียวทาง
จักรยานในเส้นทาง
ท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม
ตามธรรมชาติ
บริเวณริมแม่น้ าเหือง
 ย่านวัฒนธรรม
ชุมชน แหล่อง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

6 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ
และแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านปาก
ห้วย

เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีลาน
ขนถ่ายสินค้าข้ึน-ลงเรือ 
และพ้ืนท่ีต่อเน่ืองไม่มี
การใช้ เน่ืองจากการปิด
ด่านพรมแดนถาวร ให้
เป็นสวนสาธารณะและ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
และรองรับนักเท่ียว

การวางแผนพัฒนา
กลุ่มอาคาร และพ้ืนท่ี
สาธารณะในพ้ืนท่ี 25
 ไร่ 2 งาน 47 
ตารางวา

๕๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕๑,๙๘๐,๐๐๐ พัฒนา
สวนสาธารณะ
และแหล่งเรียนรู้
แล้วเสร็จ

เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
ลานขนถ่ายสินค้า
ข้ึน-ลงเรือ และพ้ืนท่ี
ต่อเน่ืองไม่มีการใช้ 
เน่ืองจากการปิด
ด่านพรมแดนถาวร 
ให้เป็น
สวนสาธารณะและ
แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน และรองรับนัก
เท่ียว

อบจ.,ปกครองอ าเภอ,
กรมส่งเสริมฯ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๒๒๑,๖๓๕,๑๓๒ ๒๒๑,๖๓๕,๑๓๔ ๒๒๑,๖๓๕,๑๓๖ ๒๒๑,๖๓๕,๑๓๘ ๒๒๑,๖๓๕,๑๔๐

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
๑.ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  และกำรกีฬำ
     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนท่ีจะขอ
ประสำน

รวม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๓

2566 2567 2568 2569 2570

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์ส่วนกลาง รถกระเซ้าไฟฟ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิง ฯลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ส านักปลัด

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ล าโพงสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

9 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ

ประเภท
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี

แผนงำน หมวด เป้ำหมำย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมำณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๓

2566 2567 2568 2569 2570
ประเภท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
แผนงำน หมวด เป้ำหมำย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณ

10 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

11 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

11 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิง ฯลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

12 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส านักปลัด

13 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ส านักปลัด

14 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ล าโพงสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
กองการศึกษา

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กองการศึกษา

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิง ฯลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กองการศึกษา

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กองการศึกษา

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
กองการศึกษา

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ล าโพงสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กองการศึกษา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



แบบ ผ.๐๓

2566 2567 2568 2569 2570
ประเภท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
แผนงำน หมวด เป้ำหมำย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณ

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ส่วนโยธา

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส่วนโยธา

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิง ฯลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส่วนโยธา

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส่วนโยธา

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ส่วนโยธา

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ล าโพงสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส่วนโยธา

146

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ



~ ๕๕ ~                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
 

 

 

การติดตามและประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ มีจุดประสงค์เพ่ือการติดตามและประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ และน าข้อมูลที่ได้มาจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ (พ.ศ.
2566-2570) ซึ่งด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ พบว่า การจัดท าแผนพัฒนา
ห้าปี ในช่วง พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลยมาเป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเลย สามารถบูรณาการและประสานแผนงานโครงการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจที่ก าหนด 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลจากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ (พ.ศ.2561-2565)  
ที่น าไปปฏิบัติมากที่สุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

59

298

127

20

60

105

20

0

50

100

150

200

250

300

350

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ยทุธศาสตรท์ี่ 7

การน าโครงการบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถิ่นจ าแนกตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา ปี พ.ศ.2561-2565



~ ๑๔๘ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

 
 
ด้านที่น าไปปฏิบัติมากที่สุด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองผือ 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงเพ่ือ
สังคมสงบสุข 

43.25 
 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา
การเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

18.43 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ 

15.24 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8.71 
 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.56 
 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
กีฬา 

2.90 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริม
อุตสาหกรรมการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

2.90 

รวม 100 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๙ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๕๐ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 

 

 



~ ๑๕๑ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



~ ๑๕๒ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือดังนี้     



~ ๑๕๓ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๔ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 



~ ๑๕๕ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 



~ ๑๕๖ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒)เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 



~ ๑๕๗ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้ต้องมีการทบทวน 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยๆ ประชาชนไม่เข้าใจในระเบียบ เกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าร่วมการ
ประชาคม 
 2. การเข้าร่วมประชาคมของคนในพ้ืนที่ยังมีค่อนข้างน้อย ผู้เข้าร่วมประชาคมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดิมๆ ที่เคยเข้า
ร่วมประชาคมทุกครั้ง ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถปัญหา ความต้องการของ
คนส่วนใหญ่ได้ 
 3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจ านวนมากแต่งบประมาณในการ
บริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและไม่สามารถด าเนินการได้ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
 
 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 

2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ และการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 



~ ๑๕๘ ~                               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 

 

3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุก 
หมู่บ้าน 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่าง 
แท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ 
งบประมาณท่ี อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต.ที่จะด าเนินการจะ
ท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. 
 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
      (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่    ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ า

ท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

       (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์
ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  
การรักษา   

       (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้ านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

       (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี ผู้ติดยา
เสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

       (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เชียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

 
  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
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  (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
จ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่ง
มีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น า
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  
แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  
การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ
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