
 
 
 
 
                                                       
                                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
                      เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570)  
                                   ……………………………………………………………… 
                      ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561 - 2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตาม
วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ดี
มีสุขอย่างยั่งยืน” ที่ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
โดยการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่ที่ควรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไข และโครงการหรือกิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ยังไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือ
นำมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป              

              ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ดำเนินการพิจารณาและมีมติให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) ในการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1/๒๕64 ครั้งที่ 2     
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕64 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) ตั่งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
เป็นต้นไป 
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คำนำ 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59 กำหนดให้
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาและบริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความเห็นชอบ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑ ) ประกอบกับดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงใด้ดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 
ดังกล่าวข้างต้น แล้วนำมาประมวลผลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ต่อไป 
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       ส่วนที่ 1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

(1) ด้านกายภาพ                                                                                                               
1.1 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองมหาสารคาม  ระยะห่าง                                            
จากอำเภอเมืองมหาสารคาม  18  กิโลเมตร 

อาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  11,120  ไร่  หรือประมาณ  17.79  
ตารางกิโลเมตร  โดยติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลท่าตูม  อำเภอเมืองมหาสารคาม   
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลสีแก้วและตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด 
- ทิศใต ้ ติดต่อกับตำบลหนองกุง   อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
1. พ้ืนที่ราบสูงตอนบน  ได้แก่บริเวณหมู่ท่ี 4 5 6 7 และ 9 มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลูกคลื่น เป็น 

พ้ืนที่เกษตรกรรมปลูกพืชไร่  เลี้ยงสัตว์ ทำนา โดยอาศัยน้ำตามธรรมชาติ  ลำห้วยแอ่ง  และลำห้วยแกดำ 
2. ที่ราบตอนล่าง  ได้แก่บริเวณที่ตั้งหมู่ท่ี 1  2  3 8  และ 10  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบสม่ำเสมอ 

เป็นแหล่งเกษตรกรรมเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์น้ำ  นอกจากอาศัยน้ำตามธรรมชาติแล้วยังเป็นพื้นที่
รับน้ำจากโครงการชลประทานห้วยแอ่งอีกด้วย 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝน
ทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ -๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  
       1.4 ลักษณะของดิน 

สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
       1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

 มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  2 แห่ง สระน้ำ  ๓ แห่ง 
    หนองน้ำ 5 แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล 10 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย  1๒ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
         1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
      ตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  มีทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  ป่าไม้  แต่มีจำนวนน้อยมาก  มี
เฉพาะในพ้ืนที่ที่ปลูกป่าชุมชน ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  ได้แก่  แหล่งทรัพยากรป่าไม้ดอนปู่ตา ป่าโคก
ท่าควาย  ป่าโคกกุงกลาง ป่าโคกหนองเสากี ่
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(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง จำนวน  10 หมู่บ้าน 
ได้แก่   
  หมู่ที่   1  บ้านดอนไฮ         ผู้ปกครอง นายไพบูลย์   สีดำ ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   2  บ้านนาแพง  ผู้ปกครอง นายสมบัติ    วรธิพรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   3  บ้านโด  ผู้ปกครอง นางศรัญญา  คุณพรม ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   4  บ้านท่างาม  ผู้ปกครอง นายประวัติ   มาลีเวช ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   5  บ้านโคกล่าม  ผู้ปกครอง นายมงคล     ศรภีูโรจน ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   6  บ้านหมากหญ้า  ผู้ปกครอง นายสนิท      ภาระบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   7  บ้านท่าสำราญ  ผู้ปกครอง นางอธิชา      พรมโภชน ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   8  บ้านโนนแสนสุข          ผู้ปกครอง นายพลอย     จุลศรี       ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่   9  บ้านห้วยแอ่ง    ผู้ปกครอง นายกิตติ   คำทุย  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที ่10 บ้านห้วยแอ่ง  ผู้ปกครอง นายชานนท์   สมอุดร กำนัน 
      2.2  การเลือกตั้ง   แบ่งเป็น 6 เขตการเลือกตั้ง 

  เขตเลือกตั้งที่ 1  หน่วยที่  1  บ้านดอนไฮ  สถานที่เลือกตั้ง   วัดบ้านดอนไฮ 
  เขตเลือกตั้งที่ 2  หน่วยที่  2  บ้านนาแพง  สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 
  เขตเลือกตั้งที่ 3  หน่วยที่  3  บ้านโด  บ้านโนนแสนสุข  บา้นโสทอน สถานที่เลือกตั้ง  วัดบ้านโด 

  เขตเลือกตั้งที่ 4  หน่วยที่  4  บ้านท่างาม บ้านห้วยแอ่ง  สถานที่เลือกตั้ง รพ.สต.ห้วยแอ่ง  
 เขตเลือกตั้งที่ 5  หน่วยที่  5 บ้านโคกล่าม  บ้านท่าสำราญ  สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านโคกล่าม  
 เขตเลือกตั้งที่ 6  หน่วยที่  6 บ้านหมากหญ้า  สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านหมากหญ้า 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕56 ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2,516 คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น2,771 
คนคิดเป็นร้อยละ 90.80 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,516 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  2,771 คน  คิดเป็นร้อยละ  90.80  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกต
คือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความ
ร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การ
รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62)   
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2,516 คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,516 คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕62) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2,516 คนจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,771 คน คิดเป็นร้อยละ  90.80                                                     

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,516 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,771  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.80 



๔ 
 

 
 

(3) ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
     ตำบลห้วยแอ่ง มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 3,723 คน โดยแยกเป็นชาย 1,806 คน  หญิง 1,917 คน  
และมีจำนวน 1,068  หลังคาเรือน โดยแยกเป็น 
 

 
 
 

หมู่
ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง 

ประชากร 
ครัวเรือน 

พท. 
ทั้งหมด 

(ไร่) 
ชาย หญิง 

1 บ้านดอนไฮ 1. นายไพบูลย์  สีดำ 
2. นายบุญสวน  วิชาสวัสดิ์ 
3. นายทองดำ  จำปาบุรี 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 
ส.อบต. 

102 118 57 735 

2 บ้านนาแพง 1. นายสมบัติ  วรธิพรมมา 
2. นายสมัคร  ภาวะหาญ 
3. นางบุดสี  เศษนาเวช 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 
ส.อบต. 

300 301 150 1,756 

3 บ้านโด 1. นางศรัญญา   คุณพรม 
2. นายธงชัย  มาตรภธูร 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 

186 213 127 1,232 

4 บ้านท่างาม 1. นายประวัติ   มาลีเวช 
2. นายประมวล  สีดำ 
3. นายประไมล์  สันคะนุช 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 
ส.อบต. 

233 248 134 1,293 

5 บ้านโคกล่าม 1. นายมงคล  ศรีภูโรจน ์
2. นายบรรจง  ทัพสุริย์ 
3. นางนิตย์   มาตรา 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 
ส.อบต. 

173 203 113 1,473 

6 บ้านหมากหญ้า 1. นายสนิท   ภาระบุตร 
2. นายจำลอง  โภควิบูลย์ 
3. นายบุญถม  คำสะอาด 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 
ส.อบต. 

217 233 122 1,933 

7 บ้านท่าสำราญ 1. นางอธิชา  พรมโภชน์ 
2. นางพวงเพชร  เจนชัย 
3. นางสุภาพ  พรมมร 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 
ส.อบต. 

97 95 63 385 

8 บ้านโนนแสนสุข 1. นายพลอย จุลศรี 
2. นายสงวน  คำทอน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 

69 71 52 402 

9 บ้านห้วยแอ่ง 1. นายกิตติ   คำทุย 
2. นายแปลก  คำเบ้าเมือง 
3. นายพูล   โสกชาตร ี

ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. 
ส.อบต. 

187 211 124 374 

10 บ้านโสทอน 1. นายชานนท์   สมอุดร 
2. นายอุดม   คำมุลคร 

กำนัน 
ส.อบต. 

246 230 126 1,537 

รวม 1,806 1,917 1,068 11,120 



๕ 
 

 
 

3.2 ชว่งอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร ชาย หญิง รวม 
จำนวนประชากรเยาวชน(อายุต่ำกว่า 18 ปี) 352 374 726 
จำนวนประชากร(อายุ 18 - 60 ปี) 1,196 1,130 2,326 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ(อายุมากกว่า 60 ปี) 313 358 671 

รวม 1,861 1,862 3,723 

(4) สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่านเขียนภาษาไทยและ
คิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ - ๑๔  ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่
จะแข่งขนักับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับ
ทางโรงเรียน   
    -  โรงเรียนประถมศึกษา         3   แห่ง 
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส ม.1 - 3)             1   แห่ง  
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       2    แห่ง 
    -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1  แห่ง 
    -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน              12   แห่ง 
        4.2 สาธารณสุข 

    จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน    โรคไข้เลือดออก  
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำ เสมอ  และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบล  พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง   จำนวน  ๑    แห่ง      
              เตียงคนไข้  จำนวน  ๓  เตียง 
      -  ศูนย์บริการอนามัยประจำหมู่บ้าน      จำนวน  1    แห่ง 
      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ      100        % 
  
 
 



๖ 
 

 
 

       4.3 อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชน    วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกระจกโค้งนูนทางร่วมทางแยก และตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลัง
จาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถดำเนินการได้              
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -  สถานีตำรวจ      -   แห่ง  
    -  สถานีดับเพลิง     - แห่ง 
    -  ป้อมยามตำรวจ     1         แห่ง 
    -  รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย     1         คัน 
        4.4 ยาเสพติด 

   ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรท่าตูมได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
        4.5 การสังคมสงเคราะห์  
      องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔) ประสานการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
(๕) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
(๖) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ขาดโอกาส       

(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   -  ถนนติดต่อระหว่าง อบต. กับหมู่บ้านต่าง ๆ ถนนคอนกรีต 7 สาย  และลาดยาง  5 สาย 
   -  ถนนภายในหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) การคมนาคมสะดวก 
     -  ส่วนถนนสายหลัก คือ ถนนแจ้งสนิท (สายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด) 
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       5.2 การไฟฟ้า                                                                                                             
             การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้  
ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,035   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
   5.3 การประปา 

  การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง การใช้น้ำ
ในชุมชนเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งหอถังสูง เพื่อจ่ายน้ำในแต่ละหมู่บ้าน  ปัจจุบันประชาชนมีน้ำประปาใช้
เพ่ืออุปโภคบริโภคจำนวน   1,035  หลังคาเรือน 
        5.4 โทรศัพท์ 

 (๑)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จำนวน    -    แห่ง 
 (2)  จำนวนเสาสัญญาณโทรศัพท์จำนวน  จำนวน   ๑   แห่ง 
 (3)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่ 

   5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์ที่ให้บริการนอกเขตพ้ืนที่ (ไปรษณีย์โสกเชือก จ.ร้อยเอ็ด)  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ 
เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสารค์รึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1 การเกษตร 
   - การเพาะปลูก  การทำนาปี นาปรัง  และปลูกพืชทั่วไป ข้าวโพด  มันสำปะหลัง อ้อย พืชผักสวนครัว 
ผักที่นิยมปลูก เช่น ผักบุ้ง โหระพา แมงลัก ผักกาด  หน่อไม้ 
   6.2 การประมง 
   - การประมง มีการทำการประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ลำน้ำ  ลำห้วย สำหรับบริโภคในครัวเรือน 
ที่เหลือก็ขายในพ้ืนที่ 
   6.3 การปศุสัตว์ 
   - การปศุสัตว์  สัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากท่ีสุดได้แก่  โค กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่ นิยมเลี้ยงไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและขายมากกว่าเลี้ยงไว้ใช้งาน 
    6.4 การบริการ 

โรงแรม/รีสอร์ท  2 แห่ง 
ร้านอาหาร  10 แห่ง 
ร้านเกมส์  1        แห่ง 

    6.5 การท่องเที่ยว 
     - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  

เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 
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          6.6 อุตสาหกรรม 
    - การอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ โรงหล่อเสาปูน  
โรงงานแปรรูปไม้   ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
         6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
    - ปั้มน้ำมัน    จำนวน   2  แห่ง 
    - โรงสี ขนาดครอบครัวและขนาดกลาง   จำนวน   21   แห่ง 
    - ร้านค้าของชำหรือของเบ็ดเตล็ด  จำนวน  40 แห่ง  

- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์   จำนวน           4 แห่ง 
- ร้านซ่อมรถยนต์   จำนวน  2 แห่ง 

  - ร้านขายวัสดุและการเกษตร  จำนวน  6 แห่ง 
  - แหล่งจำหน่ายพันธุ์ปลา   จำนวน  1 แห่ง 
     6.8 แรงงาน 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕   
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่ มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
      7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
       -  วัด/สำนักสงฆ์                  11    แห่ง 
        7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

   -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือน มกราคม 
   -  ประเพณีบุญผะเหวด  ประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน 
   -  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
   -  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
   -  ประเพณบีุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
   -  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

         7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
     ภูมิปัญญาท้องถิน่  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  

วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
           ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน 
     7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่   ผ้าห่มทอมือ   
พรมเช็ดเท้า 
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(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
   แหล่งน้ำธรรมชาติ 
     -  ลำน้ำ   ลำหว้ย                     2   สาย 
     -  บึง   หนอง และอ่ืน ๆ           8   แห่ง 
   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
     -  ฝาย                              12   แห่ง 
     -  บ่อน้ำตื้น                         9    แห่ง 
     -  บ่อโยก                            20   แห่ง 
 8.2 ป่าไม้ 
  ตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  มีทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  ป่าไม ้ แต่มี 
จำนวนน้อยมาก  มีเฉพาะในพ้ืนที่ที่ปลูกป่าชุมชน ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  ได้แก่  แหล่งทรัพยากรป่า
ไม้ดอนปู่ตา   ป่าโคกท่าควาย  ป่าโคกกุงกลาง ป่าโคกเสากี่ 
 8.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของตำบลห้วยแอ่งส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  และมีพ้ืนที่เพียง
เล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ 
เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็มหรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็น
ของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
การจัดหาเตาเผาขยะที่ไม่มลพิษ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะ  

(9) อ่ืน ๆ(ถ้ามี/ระบุด้วย) 
 9.1. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง    
      1) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 36 คน    โดยแบ่งเป็น 

- พนักงานส่วนตำบล        19       คน 
  - ลูกจ้างประจำ         2        คน 
  - ลูกจ้าง            15       คน 
      2) จำนวนบุคลากรในส่วนราชการภายใน  แบ่งเป็น 
   - ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน    10 คน 

- ตำแหน่งในกองคลัง                            จำนวน   5       คน  
- ตำแหน่งในกองช่าง            จำนวน   3 คน 
- ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        จำนวน   1 คน 
- ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน   4 คน 
- ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคมฯ   จำนวน             3 คน 
- คนงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน   13 คน 

           3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง            จำนวน  17 คน 



๑๐ 
 

 
 

 9.2  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
               ประจำปีงบประมาณ  2565 จำนวน  32,55,000.00 บาท  แยกเป็น                   
                   รายได้จัดเก็บเอง 
 - หมวดภาษีอากร    จำนวน         62,000.00   บาท 
 - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน        19,500.00   บาท 
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน      100,000.00   บาท 
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  การพาณิชย์ จำนวน                 0.00    บาท 
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน         20,000.00   บาท 
 - หมวดรายได้จากทุน    จำนวน                 0.00    บาท 
                   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน  17,522,900.00   บาท 
     รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 14,795,600.00   บาท 

 9.3   ด้านอื่น ๆ 
      - รถยนต์ส่วนกลาง           จำนวน    2   คัน 
     - รถบรรทุกน้ำ          จำนวน    1   คัน 
     - รถจักรยานยนต์           จำนวน    1   คัน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
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ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข 
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  
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โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ 

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ 
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมี
ระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญอาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ 

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจายโอกาส 

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความสำคัญอาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย 
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง  
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย  
          - การบริหารจัดการชายแดน  
          - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
          - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
          - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
          - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไข
ข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
      2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  
      2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย 
และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์  รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้  
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      2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
สำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม โดยจะ
นำกลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม      
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
      3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน                  
      3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จำเป็นและ
เพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ  
       3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก  
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล 
ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการ
ดูแลผู้สูงอาย ุ 
        3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
        3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว     
        3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน  โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร 
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่
ชัดเจน    
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
       4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ  
       4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง  
       4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
       4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ 
ตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือ 
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง                                                                                                    

4.5 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญใน 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน 
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สังคมไทยอย่างยั่งยืน  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
       5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ  
       5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
       5.3 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและ สเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม  
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
     รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
       6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกำหนดภายใน
สิ้นปีนี้  
       6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดทำไว้ โดยนำ
หลักการสำคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสำคัญในการบูรณา
การงบประมาณ และความพร้อมในการดำเนินงานร่วมนำแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจ
ที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
       6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม
การลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนำโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  
       6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัย
การผลิตอย่างทั่วถึง  
       6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น  
       6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทำได ้ 
       6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  
       6.8 แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาทางออกไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งดำเนินการสร้างแหล่งน้ำขนาด
เล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทำได้ในเวลาประมาณ 1 ปี  
       6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดำเนินการให้มีการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดำเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
พัฒนาพลังงาน  
        6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ใน
ระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการ
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จัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มี
ผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย 
และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น     
        6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท 
และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทำให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดย
ประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชำระคืนให้นานที่สุด
เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต  
        6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                 - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้า
เชื่อม กทม.กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทำได ้ 
                 - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 - ด้านการคมนาคมทางน้ำ โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบ     
โลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้
ท่าเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลม
ฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก  
         6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ
นโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบราง เพ่ือทำหน้าที่
กำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบำรุงรักษา
และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ  
         6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  กำหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
         6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
         6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น  
          6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  ซึ่ง
จะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
     - เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ     
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชา
การและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน                                                    
     - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 
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National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสำคัญกับด่านชายแดนที่สำคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดัง     
เบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม  
      8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่า 1 % ของ
รายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขัน  
      8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การ
จัดการน้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณี
ที่จำเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน  
      9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดัน
ในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ  
      9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริที่
ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน  
      9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารน้ำของประเทศ เพ่ือให้การจัดทำแผนงานไม่เกิดความซ้ำซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  
      9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบ
ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  
     10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถดำเนินการได้  
     10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว  ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การทำธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ  
     10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  
     10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน  
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11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
      11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่
เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ดำเนินการ  
      11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ  
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญ
กับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” ของประเทศการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
 1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

     (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
     (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท(9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

     (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
     (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

     (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

     (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
     (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
3.  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
     (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
     (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                 
     (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
     (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
     (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
     (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
     (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

               1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
           พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจั ยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

     1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
           สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

     1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
            พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

     1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของ
ประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของ
ท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
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โครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

    1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
           ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  และพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียว  เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัด  จากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับ
ที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ำ  และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบ
เรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ให้ครอบคลุมและทันสมัย  ทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ
กำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล  และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น  และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกัน  และประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม  ทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐาน
รายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น     
โลจิสติกส์  และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหาร
จัดการ  การเงินและโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้   มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงาน  และการใช้
พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือ
สังคม 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
     2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็ก

ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงาน  ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุ  ให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการ
ดำรงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิด
ภาระแก่ปัจเจกบุคคล  ครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

      2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  โดย 
  (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ 
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สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
  (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
  (3) พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
  (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ 

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

   2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ 
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

    2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน   ตลอดจนการพัฒนา นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย 

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจน  และสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรราย
ย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทน
การอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก   
โดย 

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง 
หลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคกำหนด 
เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่   พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized  
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Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

    3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดิน  ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   ภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

    3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
   4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

   4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน    ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าการ
ลงทุนและการบริการโดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า
ขนส่ง  และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

   4.3 การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความสำคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น 

 5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนน้ำระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์   และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดินจัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม  และกำหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ   สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ  จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นท่ี เช่นคณะกรรมการลุ่มน้ำและ
องค์กรผู้ใช้น้ำ  คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชน  บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่
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มาใช้ประโยชน์คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่
ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

   5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 

   5.3 การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

   5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะน้ำเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่
ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

   5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

   5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ
และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   6.1 การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้   เช่น  ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล  ข้อมูลความก้าวหน้า 
ตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน และคดีท่ีประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

   6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
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   6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

   6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก  และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

1. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)        
      ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”        
          ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่
กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนำวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกำหนด
ยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) เป็นสำคัญ 
      ๑.๒ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
              ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ
เพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาด
กำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ การ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย 
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รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใน
สังคม       
           ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
                    มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคน
ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้
และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทาง
สังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันจะ 
นำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย        
             ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล  ภายใต้เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะ
เป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจ
ภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค  เป็นต้น        
ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การ
พัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร 
โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำ
กว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        
            ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
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                5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน  
ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(๑) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรม  
(๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
(๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
(๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ  
(๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ

มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
(๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นท่ีได้อย่าง

เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนา
ด้านความมั่นคง 
                 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง 
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
                 ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการ
พัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้าง
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เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ 
ขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
                 ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมี 
รายได้สูงในอนาคต 
                 ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนา
ภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย                  
              ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนา
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้า
มนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ 
ร่วมมือในเอเชีย 
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 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งตำบลบ้านเหลื่อมนั้น
ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการ
ลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรง
ชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็ นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
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ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้  (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-
มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้ำ  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 

➢ แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ฉบับร่าง ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
เป้าหมายการพัฒนา  
“ เกษตรยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สู่สังคมมีสุข ภายใต้

สิ่งแวดล้อมที่ด ี” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
2. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ ยว เชิ ง

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
3. ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ 
4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความมั่นคง การศึกษา การสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร 
2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3. เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

                แผนงานตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
        ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร    
                            1.  แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการผลิตภาคการเกษตร(ดิน,น้ำ,ปุ๋ย,ถนน)   
                            2.  แผนงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
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                             3. แผนงานส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
                             4. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่กลุ่มภาคการเกษตร เพ่ือสร้างอาชีพ 
                           ประเดน็การพัฒนาที ่2 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ      
                                                        สินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม  
                                                        และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
                              1. แผนงานส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
                              2. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
                                  เชิงสร้างสรรค์              
                              3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
                                  ให้กับสินค้า บริการ และการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
         ประเด็นการพัฒนาที ่3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ                                                    
                              1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

         2. แผนงานพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ 
         3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

                            ประเด็นการพัฒนาที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี    
                              1. แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
                              2. แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงการสาธารณสุข และการศึกษา 
                              3. แผนงานอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
           วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
  “ ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล  ประชาชนเป็นสุข  อยู่รอดปลอดภัย  สังคมเข้มแข็ง 
รู้เท่าทัน  พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ” 

พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก 
 พันธกิจที่ 2  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
 พันธกิจที่ 3  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  แหล่งน้ำสาธารณะ และ

สาธารณูปโภค 
 พันธกิจที่ 4  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
   พันธกิจที่ 5  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่ 6  สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 7  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 8  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กรและหน่วยงานอ่ืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   1.1  พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงการบริการทางการศึกษา 
   1.2  พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน  รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา 
   1.3  สนับสนุนงานวชิาการและกิจกรรมทางการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
   2.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
   2.2  เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม  ชุมชน 
   2.3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
   3.1  พัฒนาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน 

  3.2  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  แหล่งน้ำสาธารณะ  โบราณสถาน 
      แหล่งท่องเที่ยว และจัดการสิ่งแวดล้อม 

   3.3  สนับสนุนส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
   4.1  เพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพการทางานของท้องถิ่น 
   4.2  สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      องค์กรและหน่วยงานอ่ืน 

(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

“ ท้องถิ่นพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง  เกษตรปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งการ
เรียนรู้ อยู่ดีมีสุขอย่างย่ังยืน ” 
          2.2  ยุทธศาสตร์ 

 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยการวิเคราะห์ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการกำหนดจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness)  
โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน 
นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้มียุทธศาสตร์
การพัฒนา 5 ด้านเป็นกรอบชี้นำในการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกจะปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ มียุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. การคมนาคมขนส่งมีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
  2. ระบบสาธารณูปโภคท้ังไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสารมีความท่ัวถึงเพียงพอ 
  3. แหล่งน้ำในพ้ืนที่สามารถนำมาใช้ทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
  4. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพการเกษตร นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด

สวัสดิการชุมชน ให้มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  6. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์ 
  7. กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการอื่นที่ดำเนินงานด้านสังคมได้รับการ

สนับสนุน  ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม 
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  8. ประชาชนมีการออกกำลังกายและบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย 
  9. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
    10. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรม 
    11. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย 
    12. บุคลากรมีศักยภาพการทางานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
    13. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและพัฒนาท้องถิ่น 
    14. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์  
    15. ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 

 2.4  ตัวชี้วัด 
  1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน 
  2. ถนนทุกสาย ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำใช้งานได้ 
  3. ทำนบดินและเข่ือนกั้นตลิ่งพัง,ประตูน้ำ,ฝาย ที่ได้มาตรฐาน 
  4. อาคารสิ่งปลูกสร้างที่สาธารณะประโยชน์ 
  5. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน                                                                   
  6. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพ้ืนที่ประชาชนได้รับความสะดวก 
  7. ระบบประปาสามารถผลิตน้ำประปาท่ีได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อ  
 ความต้องการของประชาชน 
  8. ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น 
                     9. ประชาชนมีน้ำในปริมาณท่ีเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
                   10. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
          11. ความสุขของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     12. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
    ตามระเบียบกำหนด   มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
     13. ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ 

     14. จำนวนประชาชนที่ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬานันทนาการ 

                    15. นักเรียนระดับประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
และอาหารกลางวันครบทุกคน 

  16. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
  17. โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาได้รับการสนับสนุนการด้านศึกษา กีฬาและวิชาการ 
  18. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ครบทุกคน 
  19. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรม 

ส่งเสริมทางศาสนา 
  20. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยว 
   21. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
  22. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
  23. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการทางานและให้บริการ 
  24. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  25. ประชาชนเกิดจิตสำนึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  26. พ้ืนที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
  27. แหล่งน้ำ ป่าไม้ และชลประทำนขนาดเล็ก มีความอุดมสมบูรณ์ 
  28. จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำและป่าไม้เพิ่มข้ึน  
 2.5  ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งตำบลให้ 
มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ 
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และสร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ
และสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

4. เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การศึกษา การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

5. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.6  กลยุทธ์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาคารและที่สาธารณประโยชน์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากสำหรับการเกษตร 

  กลยุทธ์ที่ 2 ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุม 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้หมู่บ้านและชุมชนผลิตสินค้าด้านการเกษตรอย่าง 
        มีคุณภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่าย 
        องค์กรด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน กลุ่มอาชีพ ในแต่ละระดับให้มีความเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 3 จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบปัญหาทาง 
        สังคม ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและการดูแลรักษาสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความปลอดภัยในชุมชน 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ และทุกระบบ 
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  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ  
        กฎหมาย สังคมและการเมือง การบริหารจัดการที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนศาสนา  
        ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านและชุมชน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่าไม้ให้ยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการขยะให้ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินพังทลายของดิน 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 

12 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทาง
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งข้ึน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการ
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านท รัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
    ➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
       ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

    ➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
23  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด         
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    ➢  มีรถโดยสารประจำทางสายจังหวัดร้อยเอ็ด – มหาสารคาม – ขอนแก่น ผ่านเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

    ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    ➢  มีสวนสาธารณะ (เกาะลอยกุดโด)  1  แห่ง  
    ➢  มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ๕ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง  ลำห้วย 

แกดำ ลำห้วยแอ่ง หนองเบ็ญใหญ่ หนองน้ำสาธารณะ ม.1 
    ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว  

ข้าวโพด  อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
    ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
    ➢  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
    ➢  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง 1 แห่ง และสถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 

1 แห่ง 
    ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งกับส่วน 

ราชการในพ้ืนที ่ 
    ➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

➢  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
➢  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

    ➢  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

    ➢  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

    ➢ มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ
โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   

    ➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  กองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนตำบลห้วยแอ่ง  ฯลฯ 
    ➢  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน   
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    ➔  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 
    ➔  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ทำให้ขาดรายได ้
    ➔  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
    ➔  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพ่ือการอุปโภค   บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  

เนื่องจากต้องสูบน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย 
    ➔  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
    ➔  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไมม่ีโรงงานในพ้ืนที่  
    ➔  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน   

ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด 
    ➔  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
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 ➔  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจำนวนมาก 

 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดมหาสารคาม สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

แอ่ง ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป ระบบ

ราชการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ไดร้ับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

    ๔)  ข้อจำกัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 
      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด

กลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
 

  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
 ➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

๑) มีเส้นทางคมนาคม  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ที่เป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอกับการพัฒนา การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งก็ได้ประสาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
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๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา 
คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งจึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชน  

3) การประปา  พ้ืนทีใ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ใช้น้ำจากประปา 
หมู่บ้าน จากการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังสูง  ในพ้ืนที่ ม.4 บ้านท่างาม  เป็นพ้ืนที่น้ำใต้ดินมีรสเค็ม ไม่สามารถ
อุปโภคบริโภคได้  ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้  ปัญหาคือ  หาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนทำให้
มีค่าใช้จ่ายมาก  การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการ
ต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง  ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความ
จำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
   ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มี
บางครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง  ได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  แต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่งก็จะดำเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบาง
ครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มที่ยังไม่
สะอาดเท่าที่ควร การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ำฝนหรือการ
ต้มน้ำให้เดือดกอ่นเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น 

ข้าว ข้าวโพ อ้อย  มันสำปะหลัง  ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากการเลี้ยง
สัตว์ไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  8๐  มีอาชีพและมีรายได้  
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  
ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย   เพาะปลูกพืชผักต่าง ๆ เช่น ผักบุ้ง โหระพา แมงลัก  ทำให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่ง
ภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนละ  
๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี  ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพ
สูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ  บางพ้ืนที่ภาวะ
ฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผล
กระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปัญหาขยะในชุมชน  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งก็ได้จัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะแบบบูรณาการสามระบบ และจัดหาเตาเผาขยะแบบไร้ควัน ผลที่ได้ปัญหา
ขยะลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น   อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   ได้แก้ไขปัญหา
โดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด  
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  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
➢ ด้านแรงงาน 

                    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน
ร้อยละ  ๙๕    แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำ  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
                     จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่งและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน    จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่
สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

➢ ด้านการศึกษา 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้
จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
ได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาด
ความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้
ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด การดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของ
ครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  การรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล
ห้า เป็นต้น 
   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ที่สามารถดำเนินการ
ได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ  ติดตั้งกระจก
โค้งนูนตามทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
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ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้ งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจ
หน้าที ่ ที่สามารถดำเนินการได้              
   ➢ ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  พบว่า  มีผู้ที่ติดยาเสพ
ติด  แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอ
หรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวเิคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่

อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็
เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค -บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจาก
แหล่งอ่ืน  และน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  
เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาเตาเผาขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้จัดบริการสาธารณะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยการเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ในการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่งดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อส
ม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
มาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งอ่ืนๆ และองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ   มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
  
 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง นั้น  ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตร- 
ฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
แอ่ง 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น  
ระบบระบายน้ำยังไม่เพียง พอ 
เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
แอ่ง 

- มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจำกัด  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ชำรุดเสียหาย 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

2) ผลผลิตทางการ 
เกษตรราคาตกต่ำระยะ 
ทางในการขนส่งผลผลิตไกล
จากแหล่งรับซื้อ  
 
 

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

ดาน สถานการณ์สภาพแวดล้อม ขอบขายและ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ 
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ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโนมอนาคต 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

-ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

4) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

-ผู้พิการได้รับความ 
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 

5) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

 - เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

5) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากข้ึนอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพ่ือเตือนให้ระมัดระวัง 

6) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจำปี   

 - ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ที่อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

7) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

 - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

8) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 
 

 - ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

ดาน สถานการณ์สภาพแวดล้อม ขอบขายและ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ 
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ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการศิกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

3) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่งไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 
 
 
 
 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่งและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ   
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพ้ืนที่ที่มีดินเค็มและ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ำใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
แอ่ง 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมมาก
ขึ้น   

๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

- สิ่งแวดล้อม - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

- ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
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(5) 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 
 

 3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง พ.ศ.2566 - 2570 
 
    
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

(1) 
ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

(2) 
ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

(๓)  
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

(๔) 
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 

(๕) 
ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

(๖) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

(3) 
ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
 

(1) 
ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

(2) 
ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้ำใน
สังคม 

(4) 
ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการ
พัฒนาที่
ยั่งยนื 
 

(6) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภบิาล 

แผนพัฒนา
กลุ่ม

จังหวัด  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จังหวัด
มหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
มหาสารคาม 

 

1.ยกระดบัการผลิต 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบเข้มแขง็และ
แข่งขันได ้
 

2.การพัฒนาทุน
มนุษย์และสังคม 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.ปรับโครงสรา้งการ
ผลิตด้านการเกษตร
ให้เอ้ือต่อการผลิต
สินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ 

 

2.ส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรม  

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

3.ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับการเป็น
ศูนย์กลางบริการทาง

การศึกษาและ
วัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

4.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
สู่สังคมเอื้ออาทร
และสมานฉันท์ 

 

1.การจัดการ
ศึกษาและสร้าง
สังคมแห่งการ

เรียนรู้ในท้องถิ่น 
 

 

2.การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม

และชุมชนในท้องถิ่น 
 
 

3.การพัฒนา
โครงสร้างการผลิต

และสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 
 
 

4.การพัฒนาและสริม
สร้างประสทิธิภาพ

องค์กร 
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1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

 ยุทธศาสตร์
การพฒันา   
 องค์การ
บริหาร 

 ส่วนตำบล 
ห้วยแอ่ง 

 

  2.การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ 
 

3. การพัฒนาด้าน 
การสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

 

4. การพัฒนาด้านการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และฟื้นฟู    
อารยธรรม 

 

5. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

 

  สอดคล้อง ย.3  
 อปท.ในเขตจังหวัด 

     สอดคล้อง ย.3  
  อปท.ในเขตจังหวัด 

    สอดคล้อง ย.2,3  
 อปท.ในเขตจังหวัด 

สอดคล้อง ย.1,3,4 
อปท.ในเขตจังหวัด 

สอดคล้อง ย.3    
อปท.ในเขตจังหวัด 

เป้าประสงค์ 
1. การคมนาคม
ขนส่งมีความพร้อม
สามารถรองรับการ
คมนาคมขนส่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
2. ระบบสาธารณู- 
ปโภคทั้งไฟฟ้า  
ประปา ระบบการ 
สื่อสารมีความทั่วถึง
เพียงพอ 
 

เป้าประสงค์ 
3. แหล่งน้ำในพื้นที่
สามารถนำมาใช้ทำ
การเกษตรได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นระบบ 
4. ประชาชนมี
ความรู้ด้านอาชพี
การเกษตร นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้
 

เป้าประสงค์ 
5. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
การจัดสวัสดิการชุมชน 
ให้มีความสามารถใน
การพึ่งตนเอง มี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
6. เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการสงเคราะห์ 
7. กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย และ
หน่วยงานราชการอื่นที่
ดำเนินงานด้านสังคม
ได้รับการสนับสนุน  
ส่งเสริมการจัดระเบียบ
สังคม 
8. ประชาชนมีการออก
กำลังกายและบริโภค
อาหารที่ถกูสุขอนามัย 
 

เป้าประสงค์ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 
10. ส่งเสริมศาสนา จัด
งานบุญตามประเพณี
สืบสานวัฒนธรรม 
11. ประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกวัยมกีารออกกำลัง
กาย เล่นกีฬาเหมาะสม
กับสภาพวยั 
12. บุคลากรมีศักยภาพ
การทางานตามหลักธรร
มาภิบาลในการ
ให้บริการประชาชน 
13. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมีสว่น
ร่วมทางการเมืองและ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
 14. ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
  และสิ่งแวดล้อมมีความ 
  อุดมสมบูรณ์  
 15. ชุมชนสะอาด  
  ปราศจากขยะและ 

มลพิษ 
 

กลยุทธ์ 
1.1ก่อสร้างปรับปรุง
บำรุงรักษาถนน       
สะพานและทอ่ระบาย นำ้ 
1.2 พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบการสื่อสาร 
โทรคมนาคม 
1.3 พัฒนาอาคารและ
ทีส่าธารณประโยชน ์

กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาแหล่งน้ำ
ให้สามารถกกัเก็บน้ำ
ได้มากสำหรับการ 
เกษตร 
2.2 ก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ให้ครอบคลุม 
2.3 พัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ความ    
รู้ให้หมู่บ้านและ   
ชุมชน ผลิตสินค้า   
ด้านการเกษตรอย่าง   
มีคุณภาพ 
 

กลยุทธ ์
3.1  พัฒนาและเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านและชุมชนรวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายองค์กร
ด้วยการมีส่วนร่วมจาก 
ภาคประชาชน 
3.2  ส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจของชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ในแต่ละระดับให้มี
ความเข้มแข็ง 
3.3  จัดสวัสดกิารให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม  
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
3.4  ส่งเสริมงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานและ 
การดูแลรักษาสขุภาพ 
 
 
3.5  สร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน 

กลยุทธ ์
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทกุระดับ ทกุรูป 
แบบ และทุกระบบ 
4.2 พัฒนาให้เป็นหมู่บา้น
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
รอบด้านทั้งด้านการพัฒนา
อาชีพ  กฎหมาย สังคมและ
การเมือง การบริหารจัดการ 
ที่ด ี
4.3 พัฒนาแหล่งท่อง        เท่ียว 
สถานที่สำคัญทางประวัต ิ
ศาสตร์ และส่งเสริมสนับ      
สนุนศาสนา ประเพณีวัฒน-   
ธรรมอันดีงามของหมู่บ้าน      
และชุมชน 

กลยุทธ ์
5.1 ฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่ง
ธรรมชาติและป่าไม้ให้
ยั่งยืน 
5.2 สร้างจิตสำนึกใน      
การอนุรักษ์ทรัพยากร     
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 บริหารจัดการขยะ
ให้ครบวงจรและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
5.4 ปลูกหญา้แฝกตาม
แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อ
ป้องกันการพังทลาย   
ของดิน 
 



๔๙ 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุก
หน่วยงาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตร 
ปลอดสารพิษ 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุก
หน่วยงาน การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 

 3 การพัฒนาด้านการสร้างชุมชน  
ให้เข้มแข็ง   

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 
การศาสนาวัฒนธรรมฯ กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักปลัด 

 4 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
เคหะและชุมชน กองช่าง 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 
การศาสนา วัฒนธรรมฯ กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 

 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทุก
หน่วยงาน เคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 
รวม 5 ยุทธศาสตร์ 12  ด้าน 24  งาน   
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ส่วนที่ 3  

การนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 



แบบ ผ.01

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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 173 133,700,300 173 133,700,300 173 133,700,300 173 133,700,300 173 133,700,300 865 668,501,500

32 10,730,000 32 10,730,000 32 10,730,000 32 10,730,000 32 10,730,000 160 53,650,000

205 144,430,300 205 144,430,300 205 144,430,300 205 144,430,300 205 144,430,300 1,025 722,151,500

   สำรพิษให้แก่ประชำชน

39 52,500,000 39 52,500,000 39 52,500,000 39 52,500,000 39 52,500,000 195 262,500,000

15 211,000 15 211,000 15 211,000 15 211,000 15 211,000 75 1,055,000

54 52,711,000 54 52,711,000 54 52,711,000 54 52,711,000 54 52,711,000 270 263,555,000

5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 25 22,500,000

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

17 1,440,000 17 1,440,000 17 1,440,000 17 1,440,000 17 1,440,000 85 7,200,000

5 6,950,000 5 6,950,000 5 6,950,000 5 6,950,000 5 6,950,000 25 34,750,000

9 970,000 9 970,000 9 970,000 9 970,000 9 970,000 45 4,850,000

     3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 1,800,000 8 1,800,000 8 1,800,000 8 1,800,000 8 1,800,000 40 9,000,000

     3.7 แผนงานสาธารณสุข 20 1,660,000 20 1,660,000 20 1,660,000 20 1,660,000 20 1,660,000 100 8,300,000

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 10 15,000,000

67 20,350,000 67 20,350,000 67 20,350,000 67 20,350,000 67 20,350,000 335 101,750,000

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

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

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     2.2  แผนงานการเกษตร

รวม

     3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง 

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

     3.4 แผนงานงบกลาง

     3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมเกษตรปลอด



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)

    เรียนรู้และฟ้ืนฟูอำรยธรรม

16 3,990,000 16 3,990,000 16 3,990,000 16 3,990,000 16 3,990,000 80 19,950,000

2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000

13 1,160,000 13 1,160,000 13 1,160,000 13 1,160,000 13 1,160,000 65 5,800,000

17 1,632,000 17 1,632,000 17 1,632,000 17 1,632,000 17 1,632,000 85 8,160,000

     4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 610,000 9 610,000 9 610,000 9 610,000 9 610,000 45 3,050,000

57 7,692,000 57 7,692,000 57 7,692,000 57 7,692,000 57 7,692,000 285 38,460,000

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

8 420,000 8 420,000 8 420,000 8 420,000 8 420,000 40 2,100,000

4 390,000 4 390,000 4 390,000 4 390,000 4 390,000 20 1,950,000

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

14 960,000 14 960,000 14 960,000 14 960,000 14 960,000 70 4,800,000

397 226,143,300 397 226,143,300 397 226,143,300 397 226,143,300 397 226,143,300 1,985 1,130,716,500

ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

รวมท้ังส้ิน

     4.1 แผนงานการศึกษา

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

     4.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

รวม

ปี 2566 ปี 2567

ยุทธศำสตร์

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม
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     5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

     5.2 แผนงานการเกษตร

     5.3 แผนงานสาธารณสุข



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๕๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
1 
 

โครงการขยายพื้นผิวจราจร 
และยกระดับถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนาย
อนุรักษ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

ผิวจราจรและการยก   
ระดับ ถนน คสล.จาก   
กว้าง 4 ม. เป็น 6 ม.ยาว 
250 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร    
ไปมาสะดวก รวดเร็ว    
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เส้นทาง
ต่างๆ ของ
หมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 400 ม. หรือมีความ
เหมาะ สมกับสภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เส้นทาง
ต่างๆ ของ
หมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาด  
ยาง(ปูผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนลาดยาง(ปูผิวแอส-     ฟัลท์
ติกคอนกรีต)ที่มีความ  
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เส้นทาง
ต่างๆ ของ
หมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน 
ลูกรังจากน้าบ้านนางบญุ  กอง 
พูลชนะ - คลองสายใหญ่ หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนลงหินคลุกหรือหิน 
ลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000   1 เส้นทาง       การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๕๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
6 โครงการบุกเบิกถนนดินลง  

หินคลุกหรือหินลูกรังจาก 
คลองสายใหญ่ - สะพานข้าม
ลำ ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1 เชื่อม   
ต่อ ต.สีแก้ว จ.ร้อยเอ็ด   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินคลุกหรือ 
หินลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรัง เลยีบคลอง 5LL       
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินคลุกหรือ  
หินลูกรัง กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 800 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

8 โครงการก่อสร้างร่องระบาย  
น้ำท่อผ่าซีกภายในหมู่บ้าน         
หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก  
กว้าง 30 ซ.ม ยาว 500    
ม. หรือมีความเหมาะสม  
กับสภาพพ้ืนท่ี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบาย   
น้ำท่อผ่า
ซีกเส้นทาง
ต่างๆ 

ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอง่ 

9 โครงการก่อสร้างสะพาน   
คสล. ข้ามคลอง 5LL หมู่ที่ 1 
จำนวน 3 แห่ง  
1) นานายเผิ่ง  
2) นานายบุญสวน วิชา       
     สวัสดิ์  
3) นานายสวน  คำยอด  
  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  
 
 
 

สะพาน คสล.ข้ามคลอง  
5LL 3 จุด กว้าง 4 ม.   
ยาว 4 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000      3 แห่ง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๕๕ 
 

แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เลียบคลอง 5LL หมู่ที่ 1  
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 800 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

11 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน
ดินลงหินลูกรังเส้นทางไปดอน
กำ หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลูกรังกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา  
0.10 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
บุกเบิกถนนดินลงหินลูกรัง
เส้นทางเลยีบลำห้วยแกดำ  
หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินลูกรัง กว้าง 
4 ม. ยาว 1,000 ม.  
หรือมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
บุกเบิกถนนดินลงหินคลุก   
หรือหินลูกรังตามเส้นทาง
ต่างๆ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือ
หินลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

เส้นทาง  
ต่างๆของ   
หมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

14 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามลำห้วยแกดำ     
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

สะพาน คสล. ข้ามลำห้วย
แกดำ ท่ีมีความเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะพานคสล. 
ข้ามลำห้วย     
แกดำ       

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย           

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

  15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  
ระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที ่1  

เพื่อให้ประชาชนมี น้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคสะดวก 

กองช่าง  อบต.
ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๕๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากหน้าบ้านนายวรรณชัย  
คำเบ้าเมือง หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

850,000  850,000 850,000 850,000 850,000    1 เส้นทาง   การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

17 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
จากหน้าบ้านนายหนู  พรม
เลิศ - โรงปุ๋ย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
75 ม. หรือมีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

300,000  300,000 300,000 300,000 300,000    1 เส้นทาง   การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้ากองทุนหมู่บ้าน - 
หน้าโรงสีนาย หนูพรมเลิศ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
90 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    1 เส้นทาง   การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากสามแยกโรงปุ๋ย - สาม
แยกท้ายหมู่บ้าน (เส้นหน้า
วัด) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 
300 ม. หรือมี ความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

900,000 900,000 900,000 900,000  900,000    1 เส้นทาง   การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

20 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที ่2  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 
 
 

ถนน คสล.ที่มีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่
 
 
 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๕๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
21 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
(ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง(ปูผิวแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต)ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

22 โครงการก่อสร้างยกระดับ 
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างยกระดับถนน     
คสล. ท่ีมีความเหมาะสม   
กับสภาพพ้ืนท่ี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

23 โครงการบุกเบิกถนนดินลง  
หินคลุกหรือหินลูกรังเส้นทาง
ต่างๆ เช่น รอบหนองเสากี่ 
เป็นต้น หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรังรอบหนองเสากี่ และ
เส้นทางต่างๆทีเ่หมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี  

500,000 500,000 500,000 
 
 

500,000 500,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน  
ลูกรัง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 
เส้นทาง  
1) จากหน้าวัด-หนองบักดีด                             
2) สี่แยก รพช.-หน้าบ้าน  
    น.ส.อรวัลย์ คำเบา้เมือง  
3) หน้าบ้านนายไสย หาสีโน     
    - บ้านนายกมล หายหัตถ ี
 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรังท่ีมีความเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000      3 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๕๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรังเลียบลำห้วยแอ่ง      
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลงหินคลุกเลียบลำ 
ห้วยแอ่งจากฝายชลประ- 
ทาน - นานายทวีศักดิ์ ขุลิ 
ลัง กว้าง   5 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 1,200,000  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000   1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 
จำนวน 3 เส้นทาง  
1) จากหน้าโรงปุ๋ย - ลำห้วย
แอ่ง   
2) จากคลองส่งน้ำไปหนอง
บักดีด   
3) หน้าโรงผลติน้ำดื่ม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลงหินคลุก กว้าง 5 ม.
ยาว 900 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   3 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล.ที่มีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

28 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญ- 
จรไปมาสะดวก รวด 
เร็ว และปลอดภัย 

สะพาน คสล. ข้ามคลอง
ชลประทาน กว้าง 4 ม. 
ยาว 5 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     1 แห่ง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๕๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย        

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
 29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  

ระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที ่2  
เพื่อให้ประชาชนมี 
น้ำใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

30 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ 
(ร่อง/ท่อระบายน้ำ)หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ำได้ 
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำ (ร่อง/
ท่อระบายน้ำ)ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 
 

ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

31 โครงการปรับปรุงระบบ 
ประปา เปลี่ยนท่อเมนต์    
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาท่อเมนต์  
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบประปา 
ท่อเมนต์  

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

32 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและสะดวก  
ในการให้บริการ 

ลานอเนกประสงค์ทีม่ี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานอเนก   
ประสงค ์

ประชาชนมีน้ำใช้     
อุปโภคบรโิภค   
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 33 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 
 

เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและสะดวก  
ในการให้บริการ 

ก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ทีม่คีวามเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

200,000 
 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

200,000 200,000 
 

การก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค์  

ประชาชนมีน้ำใช้     
อุปโภคบรโิภค       
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 
 

เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและสะดวก  
ในการให้บริการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม ทีม่ีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาประชาคม 
ที่ทันสมัย  
 

สร้างชุมชนให้เข้ม 
แข็งและสะดวกใน
การให้บริการ 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๐ 
 

แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
35 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หรือมี 
ความเหมาะสมกับ  
สภาพพื้นที ่

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

36 โครงการปรับปรุงซ่อม 
แซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

37 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิด
ตะแกรง จากบ้านนาง
พยอม - หน้าบ้านนาง
หัด หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ำไดส้ะดวก 
และรวดเร็ว ป้องกันน้ำ  
ท่วมขัง 

รางระบายนำ้ กว้าง 30 
ซ.ม. ยาว 200 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

38 โครงการวางท่อระบบ  
น้ำเสียจากข้างวัด -   
คลองชลประทานห้วย
แอ่ง หมู่ที ่3 

เพื่อระบายน้ำไดส้ะดวก
และรวดเร็ว ป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ท่อระบบน้ำเสียระยะ       
ทาง 100 ม. หรือมี       
ความเหมาะสมกับสภาพ  
พื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 เส้นทาง ระบายน้ำไดส้ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

39 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ท่อระบายน้ำที่มีขนาด   
ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำไดส้ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๑ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
40 โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ำ(ร่อง/ท่อ
ระบายน้ำพร้อมฝาปิด
ตะแกรง หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ระบบระบายน้ำ(ร่อง/  
ท่อ)พร้อมฝาปิดตะแกรง 
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

100,000 
 
 

 

100,000 
 
 

 

100,000 
 
 

 

100,000 
 
 

 

100,000 
 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำไดส้ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

41 โครงการปรับปรุงซ่อม 
แซมระบบระบายน้ำ
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ระบบระบายน้ำที่มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำไดส้ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

42 โครงการปรับปรุงซ่อม 
แซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาหมูบ่้านท่ีมี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคสะดวก
ตลอดป ี

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

  43 
 

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. จากเกาะลอยกุด
โด - ถนนเช่ือมตำบล
ท่าตูม หมู่ที่ 3 

 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,000 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่
 
 
 
 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๒ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
 44 

 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายทาง
กุดโด - ถนนบ้านหมี่ 
- บ้านท่าตูม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000   1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

45 โครงการปรับปรุง ซ่อม     
แซมถนนดินลงหินลูก 
รังหรือหินคลุกเลยีบ   
ลำห้วยแกดำ ทั้งสองฝั่ง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังหรือลงหินคลุก  
กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 
ม. หรือมีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000   2 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

46 โครงการปรับปรุง ซ่อม 
แซมถนนดินลงหินลูก 
รัง หมู่ท่ี 3 , 10 เลยีบ
ห้วยแกดำ ท้ัง 2 ฝั่ง 
ตลอดสาย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลูกรัง กว้าง  4 ม.    
ยาว 4,000 ม. หรือมี  
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000   2 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

47 โครงการบุกเบิกถนน   
ดินลงหินลูกรังหรือหิน
คลุกข้างบ้านนางถนอม 
อินทวงค์ - นางแหลม  
คำทอน หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรัง ยาว 
400 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
 
 
 
 
 

176,000 176,000 
 

 

 

176,000 176,000 176,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
48 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนดินลง
หินลูกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลงหินลูกรังทีม่ีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

49 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำท่อคอน 
กรีต หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ำไดส้ะดวก
และรวดเร็ว ป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
กว้าง 30 ซ.ม. ยาว 
200 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 
 

ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

50 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้าม
ลำห้วยแกดำบริเวณ
ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

สะพาน คสล. ข้ามลำ
ห้วยแกดำที่มคีวาม
เหมาะ สมกับสภาพ
พื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง(ปผูิวแอส  
ฟัลท์ติกคอนกรีต)    
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง (ปู  
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)   
ทีม่ีความเหมาะสมกับ 
สภาพพื้นที ่

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 
 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๔ 

 

แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรังจากบ้านกิตติ คำทุย - 
บ้านนายพูล  โสกชาตรี     
หมู่ที่ 4 , 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังลงหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 666 ม. 
หรือมีความเหมาะสม  
กับสภาพพ้ืนท่ี 

366,300 366,300 

 

366,300 366,300 

 

366,300 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 53 
 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือ 
หินท่ีมีความเหมาะสม   
กับสภาพพ้ืนท่ี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 

 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 54 
 

 

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน คสล.           
หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่ 

1,375,000  1,375,000  1,375,000  1,375,000  1,375,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 
 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

55 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาด  
ยาง(ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง(ปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต) ทีม่ี
ขนาดตามความเหมาะ  
สมกับสภาพพื้นที ่

 

 

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 
 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง      

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๕ 

 

แบบ ผ.02 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
56 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วย 
แอ่ง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนเลียบลำห้วยแอ่งที ่ 
มีขนาดตามความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ถนนเลียบลำ
ห้วยแอ่ง 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

 57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ำไดส้ะดวก
และรวดเร็ว ป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ำยาว 
800 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

  1 แห่ง 
 

 

ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 58 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ 
(ร่อง/ท่อระบายน้ำ)หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ำไดส้ะดวก
และรวดเร็ว ป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำ (ร่อง/
ท่อระบายน้ำ)ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 
 

ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  
ระบบประปาหมูบ่้าน        
หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 

ระบบประปาที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
(เปลี่ยนท่อเมนต์) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาท่อเมนต์  
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

500,000 
 
 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

ระบบประปา 
ท่อเมนต์  

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
ตลอดป ี

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

   61 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำฝน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 

ถังเก็บน้ำฝนที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ 
พื้นที ่

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

  1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากหน้าบ้านนายปรีชา ทัพ
ธานี - สามแยกท้ายหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 400 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

  63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนาย ชยันต์  
ทัพธาน ี- บ้านนายเฉลียว 
วิมนทรัพย์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

64 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล. จากหน้าบา้น
นางเสน ทับธาน ีหมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 120 ม.หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 เชื่อมตำบลเขวา   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ 

2,200,000 2,2000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านท่าสำราญ - พัชรา
ภรณร์ีสอร์ท หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล กว้าง 5 ม.   
ยาว 650 ม.หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ ่



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
67 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 5 
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล.ที่มีความ   
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ 

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 
 

เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือ   
หินลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว  
750 ม.หรือมี  ความ 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 
 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

69 โครงการบุกเบิกถนนดินลง 
หินลูกรัง  หมู่ที่ 5 ตรงข้าม
โรง งานรีไซเคิล - ที่นานาง
เสน ทับธานี    

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรัง กว้าง 
4 ม. ยาว 500 ม.หรือมี
ความเหมาะ สมกับสภาพ
พื้นที ่

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินลูกรังเลียบคลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรัง กว้าง 
5 ม. ยาว 800 ม.หรือมี
ความเหมาะ สมกับสภาพ
พื้นที ่

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000   1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

71 โครงการบุกเบิกถนนดินลง
หินลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้าน
โคกล่าม - ถนนชลประทาน
ห้วยแอ่ง   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรัง กว้าง 
4 ม.ยาว 3,000 ม. หรือมี 
ความเหมาะ สมกับสภาพ
พื้นที ่
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000   1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรัง จากหน้าวัด - ลำห้วย
แกดำ หมู่ที ่5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือ
ลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 
 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

73 โครงการบุกเบิกถนนดินลง 
หินลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้าน
นางสม ม.7 - นานายบุญ  
จัน ม.5    

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือ
ลูกรัง  กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1 เส้นทาง 
 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

74 โครงการก่อสร้างถนนลาด  
ยาง(ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมาสะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง (ปูผิวแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต) ที่มี  
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 
 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

75 โครงการก่อสร้างร่องระบาย 
น้ำจากหมู่บ้าน - ดอนปู่ตา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ร่องระบายน้ำ กว้าง 30  
ซ.ม. ยาว 300 ม.หรือมี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

1 เส้นทาง 
 
 

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

76 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ 
(ร่อง/ท่อระบายน้ำ)หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ระบบระบายน้ำ (ร่อง/ 
ท่อระบายน้ำ)ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำไดส้ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๙ 

 

แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
77 โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำ หมู่ที่ 6 
เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ร่องระบายน้ำ กว้าง 

30  ซ.ม. ยาว 60 ม. 
ท่อ 40 ซ.ม. ยาว 80 
ม.หรือมีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

1 เส้นทาง 
 
 
 
 

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

78 โครงการก่อสร้าง ปรับ 
ปรุงซ่อมแซมระบบระบาย
น้ำ (ร่อง/ท่อระบายน้ำ) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ระบบระบายน้ำ (ร่อง 
/ท่อระบายนำ้)ท่ีมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

79 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. จากหมู่ที่ 6 เชื่อม
บ้านไทรทอง ต.เขวา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร   
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

กถนน คสล. กว้าง   
4 ม. ยาว 1,260 ม. 
หรือมีความเหมาสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

2,772,000 2,772,000 2,772,000 2,772,000 2,772,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินสายบ้านหมาก
หญ้า หมู่ที่ 6 เชื่อม ต.
หนองกุง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดิน กว้าง 5 ม. 
ยาว 950 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 - โคกกุง 
กลาง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หรือมี
ความเหมาะ สมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๐ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
82 โครงการบุกเบิกถนนดิน  

ลงหินลูกรังจากบา้นนาย
บุญทัน - ลำห้วยแกดำ 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
ข้ามถนน หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม. หรือมี
ความเหมาะ สมกับ
สภาพพื้นที ่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

83 โครงการบุกเบิกและยก 
ระดับถนนดินลงหินคลุก
หรือหินลูกรัง จากบ้าน
นายธวัชชัย  จันทมูลตรี 
หมู่ที่ 6 - เขต ต.หนองกุง 
อ.แกดำ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินคลุกหรือ
หินลูกรัง กว้าง  5 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะ สมกับ
สภาพพื้นที ่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

84 โครงการปรับปรุง ซ่อม 
แซมยกระดับถนนดินลง
หินลูกรัง จากบ้านหมาก
หญ้า หมู่ที่ 6 - บ้านหมี่ 
ต.เขวา  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินถนนดินลงหิน
ลูกรัง กว้าง 6 ม.ยาว 
800 ม.หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

85 โครงการปรับปรุงถนน ดิน
ลงหินคลุกหรือหินลูกรัง
จาก บ้านนายสมบูรณ์   
ทัพธานี - นานายพุฒ    
คำวิสิทธิ์ หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินคลุกหรือ
หินลูกรัง กว้าง  5 ม. 
ยาว 1,400 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๑ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
86 โครงการบุกเบิกถนนดิน

ลงหินลูกรัง หน้าบ้าน นาง
ประเพียร - บ้าน นางจง 
คำวิสิทธิ์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร   
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 300  
ม. หรือมีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

  87 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนางสวย คำวิ
สิทธ์ิ - บ้านนางพริ้มเพรา 
จันทมูลตรี หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร   
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 4  
ม. ยาว 350 ม. หรือ 
มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

  88 โครงการก่อสร้าง ปรับ  
ปรุงว่อมแซมถนน คสล. 
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 - 
หมากหญ้า หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร   
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,300 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

4,290,000 4,290,000 4,290,000 4,290,000 4,290,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

  89 โครงการก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุง ถนน คสล. บ้าน
หมากหญ้า - วัดป่ากุงก
ลาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว  1,200 ม. หรือ
มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง  อบต.
ห้วยแอ่ง 

  90 โครงการก่อสร้าง ปรับ 
ปรุง และซ่อมแซม ถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 เส้นทางต่างๆ           
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๒ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
91 โครงการก่อสร้างถนน   

ลาดยาง(ปผูิวแอสฟัลท ์    ติ
กคอนกรีต) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

ถนนลาดยาง (ปูผิว   
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี) มี
ขนาดตามความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 
 

การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอง่ 

92 โครงการก่อสร้าง ปรับ 
ปรุง และซ่อมแซมระบบ 
ระบายน้ำ (ร่อง/ท่อ 
ระบายน้ำ) หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ระบบระบายน้ำ (ร่อง/
ท่อระบายน้ำ)ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

  93 โครงการปรับปรุง ซ่อม    แซม
ระบบระบายน้ำ         หมู่ที่ 
10  

เพื่อใหร้ะบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำ ที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

1  แห่ง 
 

ระบายน้ำสะดวก
และรวดเร็ว ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

  94 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามลำห้วยแกดำ   
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย  

สะพาน คสล. ข้ามลำ
ห้วยแกดำ ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

2,000,000  2,000,000  2,000,000   2,000,000  2,000,000 1 แห่ง การคมนาคม ขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

  95 โครงการปรับปรุง และ 
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค
สะดวกตลอดป ี

ระบบประปาหมูบ่้านท่ี
มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 
 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

  (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
96 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. จากหอประปา - 
บ้านนายสมประสงค์    
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

412,500 412,500 412,500 412,500 412,500  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

97 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยซอยข้างวัด 
ท่าสำราญ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 50 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

98 โครงการปรับปรุง ซ่อม 
แซม ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพ 
พื้นที ่

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เส้นทางต่างๆ      
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

99 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. จากวัดท่าสำราญ
ธรรม - ถนนสายมหาสาร 
คาม - ร้อยเอ็ด หมู่ท่ี 7  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. ยาว 500 
ม. กว้าง 5 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

100 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. ทีม่ีความ
เหมาะสมกับสภาพ   
พื้นที ่  
 
 

 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

  



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
101 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินลูกรังหรือหิน
คลุก หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรังหรือ
หินคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 
600 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง   
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

102 โครงการก่อสร้าง ปรับ 
ปรุง และซ่อมแซมระบบ 
ระบายน้ำ หมู่ที่ 7 

เพื่อใหร้ะบายน้ำสะดวก
และรวดเร็ว ป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำที่มี  
ความเหมาะสมกับ  
สภาพ  พื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

103 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา เปลี่ยนท่อเมนต์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคตลอดป ี

ท่อเมนต์ระบบประปา
รอบหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ำใช้ 
อุปโภคบรโิภคตลอด
ปี 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

104 โครงการปรับปรุง ซ่อม 
แซม และต่อเตมิอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและสะดวก
ให้บริการประชาชน 

อาคารอเนกประสงค์  100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

1  แห่ง 
 

 

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

105 โครงการปรับปรุงซ่อม  
แซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค
ตลอดป ี

หอถังสูงพร้อมวาง
ระบบท่อน้ำประปา 

500,000 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 
สะดวกตลอดป ี

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

106 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา เปลี่ยนท่อเมนต์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ท่อเมนต์ระบบประปา
รอบหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 100,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
ตลอดป ี

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๕ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
 107 โครงการบุกเบิกถนนดินลง  

หินคลุกหรือหินลูกรัง          
หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินคลุกหรือ 
หินลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว  
900 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

  กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

108 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนลงหินคลุกหรือหินลูกรัง 
จากคลองชลประทาน 003 - 
นานายบุญเลี้ยง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนลงหินคลุก กว้าง    
4 ม. ยาว 450 ม. หรือ 
มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินคลุกหรือ
หินลูกรังที่มีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

110 โครงการบุกเบิกถนนดินลงหิน  
คลุกหรือหินลูกรัง หมู่ที่ 8 -   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลงหินคลุก กว้าง    
4 ม.  ยาว 1,400 ม. 
หรือมีความเหมาะสม  
กับสภาพพ้ืนท่ี  

616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

111 โครงการบุกเบิกถนนดินลงหิน 
คลุกหรือหินลูกรัง หมู่ที่ 8 -   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนนดินลงหินลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 
ม. หรือมีความเหมาะสม  
กับสภาพพ้ืนท่ี 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
 112 โครงการปรับปรุง และ

ซ่อมแซมขยายผิวถนน 
คสล. จากปากทางถนน 
แจ้งสนิทถึง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1,375,000 
 
 

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 113 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เช่ือม หมู่ที่ 8 - 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 114 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ 

1,375,000 
 
 

 1,375,000 1,375,000 1,375,000  1,375,000 เส้นทางต่างๆ      
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 115 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่ 

1,375,000 
 
 

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 เส้นทางต่างๆ      
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

116 โครงการปรับปรุง และ
ซ่อมแซม ถนน คสล.     
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1,375,000 
 
 

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 เส้นทางต่างๆ      
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
  117 โครงการก่อสร้างถนน    

ลาดยาง (ปูผิวแอสฟัลท์  
ติก) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง (ปูผิวแอส
ฟัลล์ติก) ที่มีขนาดตาม
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทางต่างๆ 
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

 118 โครงการก่อสร้าง ปรับ 
ปรุง และซ่อมแซมระบบ 
ระบายน้ำ (ร่อง/ท่อ 
ระบายน้ำ) หมู่ที่ 8 

เพื่อใหร้ะบายน้ำสะดวก
และรวดเร็ว ป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำ (ร่อง/
ท่อระบายน้ำ)ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพ  
พื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 119 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 
ตลอดป ี

ก่อสร้างระบบประปา
หอถังสูงพร้อมอุปกรณ์  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
ตลอดป ี

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 120 โครงการปรับปรุง และ
ซ่อมแซมศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร ที่ทัน  
สมัยทันต่อเหตุการณ ์

ศาลาประชาคมที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1  แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ ์

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน    

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
   121 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยข้าง รพ.สต. ห้วยแอ่ง 
หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร   
ไปมา สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 3 ม.  
ยาว 70 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง    
สะดวก รวดเร็ว    
และปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง  

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนายพลู  โสก
ชาตรี หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร  ไปมา สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.    
ยาว 110 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

502,000 502,000 502,000 502,000 502,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนายกติติ คำ
ทุย - หน้าบ้าน นายพูล  
โสกชาตรี หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างซ่อมแซมถนน 
คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
660 ม. หรือมีความ 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000   1,815,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร  ไปมา สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ท่ีมีความ 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

125 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร  ไปมา สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ท่ีมีความ 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว    
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

126 โครงการก่อสร้างถนนลาด   
ยาง (ปูผิวแอสฟัทล์ติกคอน 
กรีต) หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร  ไปมา สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง(ปูผิวแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต) ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
127 โครงการบุกเบิกถนนดินลง

หินคลุกหรือหินลูกรัง จาก
แยกนานายดำรง - คลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรัง 
ยาว 500 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง  

128 โครงการบุกเบิกถนนดินลง
หินคลุกหรือหินลูกรังจาก
แยก ม.9 - ทางเข้าวัดท่า
สำราญ   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรัง 
ยาว 300 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

  129 โครงการบุกเบิกถนนดินลง
หินคลุกหรือหินลูกรัง จาก
โรงงานรีไซเคิล - คลองส่ง
น้ำ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินลูกรัง 
ยาว 600 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

130 โครงการถนนดินลงหินคลุก
หรือหินลูกรังเลียบคลองส่ง
น้ำชลประ ทาน 1 LL - นา
นายบุญ  คำทุย หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลงหินคลุกเลียบ
คลองส่งน้ำท่ีมีขนาด
ตามความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

131 โครงการท่อลอดระบาย
น้ำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

เพื่อใหร้ะบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ท่อลอดระบายน้ำหที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จุดต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำสะดวก
และรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๐ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
132 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9 
เพื่อใหร้ะบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ร่องระบายน้ำ  ยาว 
800 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

1  แห่ง 
 
 
 

ระบายน้ำสะดวก
และรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอง่ 

133 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
และซ่อมแซมระบบระบาย
น้ำ (ร่อง/ท่อ ระบายน้ำ)  
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหร้ะบายน้ำ 
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำ (ร่อง/
ท่อระบายน้ำ)ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพ  
พื้นที ่

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

134 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน      
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาหมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง 
 
 

ประชาชนมีน้ำใช้   
อุปโภคบรโิภคตลอดป ี

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รางน้ำฝน ถัง ฝ.20       
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

รางน้ำฝน  ถัง ฝ.20 
จำนวน 3 ถัง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3  แห่ง 

 

 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคตลอด
ปี 
 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

136 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน    

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคตลอด
ปี 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๑ 

 

แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
   137 โครงการก่อสร้างถนน     

คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้าน       
นายจันทร์แดง -  บ้าน
โนนแสนสุข หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 500 ม. หรือ
มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1,375,000  1,375,000   1,375,000  1,375,000  1,375,000  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

138 โครงการปรับปรุง ซ่อม 
แซม ถนน คสล.         
หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 200 ม. หรือ
มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

  550,000     550,000      550,000     550,000    550,000  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

139 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. ท่ีมีความ 
เหมาะสมกับสภาพ   
พื้นที ่

247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 เส้นทางต่างๆ   
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

140 โครงการก่อสร้างถนน   
ลาดยาง(ปผูิวแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง(ปูผิว   
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี) 
ที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทางต่างๆ  
ของหมูบ้าน 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

141 โครงการปรับปรุง ซ่อม 
แซมถนนดินลงหินคลุก
หรือหินลูกรัง หมู่ท่ี 10  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุก
หรือหินลูกรังทีม่ี  
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

  280,000     280,000      280,000     280,000    280,000  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๒ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
142 โครงการปรับปรุง ซ่อม  

แซมถนนข้ามลำห้วยแก 
ดำ นานางฮวย สมอุดร    
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 ม. ยาว 
120 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

      96,000       96,000       96,000       96,000      96,000  1 เส้นทาง การคมนาคม 
ขนส่ง  สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

143 โครงการปรับปรุง ซ่อม  
แซมถนนดินลงหินคลุก   
หรือหินลูกรังเลียบคลอง 
3LL หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร  ไปมา สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนดินลงหินคลุก
หรือหินลูกรัง กว้าง  
3 ม. ยาว 500 ม. 
หรือมีความเหมาะ  
สมกับสภาพพื้นที ่

  300,000     300,000 

  

    300,000     300,000 

  

  300,000  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

144 โครงการบุกเบิกถนนดิน 
ลงหินคลุกหรือหินลูกรัง
จากสวนนางสด - บ้าน 
นางจุ่น หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุก  
หรือหินลูกรัง กว้าง    
3 ม. ยาว 300 ม. 
หรือ  มีความเหมาะ  
สมกับสภาพพื้นที ่

  180,000     180,000      180,000     180,000    180,000  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

145 โครงการบุกเบิกปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลงงหิน
คลุกหรือหินลูกรังเลียบ  
ลำห้วยแกดำทั้งสองฝั่ง       
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุก
หรือหินลูกรัง ท่ีมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

  300,000     300,000 

  

    300,000     300,000 

  

  300,000  1 เส้นทาง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๓ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
146 โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล. บริเวณนานางฮวย 
สมอุดร หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

สะพาน คสล. ที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

 กองช่าง   
อบต.ห้วย
แอ่ง 

147 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ(ร่อง/ท่อ   
ระบายน้ำ) หมู่ที่ 10  

เพื่อใหร้ะบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำ 
(ร่อง/ท่อระบายน้ำ) 
ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

1  แห่ง 
 
 
 

ระบายน้ำสะดวก
และรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

148 โครงการปรับปรุง ซ่อม    
แซมระบบระบายน้ำ         
หมู่ที่ 10  

เพื่อใหร้ะบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ระบบระบายน้ำ ที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

400,000 
 

 

1  แห่ง 
 

ระบายน้ำสะดวก
และรวดเร็ว 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

149 โครงการปรับปรุง ซ่อม 
แซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาหมูบ่้าน
ที่มีความเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง 
 
 

ประชาชนมีน้ำใช้   
อุปโภคบรโิภค  
ตลอดป ี

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง  

150 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม(บล็อกคอนเวส)   
หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด      
1) นานายมิตร คำมลุะคร
2) นานายหนูพาส ด้วง  
คำจันทร์                   
3) นานายสมัย คำเบ้า
เมือง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร    
ไปมา สะดวก รวดเร็ว     
และปลอดภัย 

ท่อลอดเหลีย่ม(บล็อก
คอนเวส) กว้าง 1 ม. 
สูง 1 ม. ยาว 6 ม. 
   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 จุด การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว   
และปลอดภัย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
151 โครงการก่อสร้างอาคารสำนัก   

งานองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ทำงานและให้บริการ
ประชาชน 

อาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ทำกิจ-   
กรรมต่างๆ และให้ 
บริการประชาชน  

สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง  

152 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
และต่อเติมอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  
ห้วยแอ่ง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ทำงานและให้บริการ
ประชาชน 

อาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ทำกิจ-   
กรรมต่างๆ และให้ 
บริการประชาชน  

สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง  

153 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และต่อเติมอาคาร   
โรงปุ๋ยเดมิเป็นห้องประชุม
อเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีทำ
กิจกรรมต่างๆ  และ
สะดวกในการให้ 
บริการประชาชน   

ห้องประชุมอเนก 
ประสงค์ สำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง มีความพร้อมใน การ
ปฏิบัติงาน ทำกิจ-
กรรมต่างๆ และ
ให้บริการประชาชน 
ชุมชนเข้มแข็ง 

สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง  

154 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง    
ซ่อมแซม และบำรุงรักษา   
อาคารงานป้องกันฯ องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อให้อยู่ในสภาพ  
พร้อมในการปฏิบตัิ   
งานและให้บริการ
ประชาชน 

อาคารงานป้องกันฯ
องค์การบริหารส่วน    
ตำบลห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และให้ 
บริการประชาชน 

 สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

155 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง     
ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
อาคารสำนักงานฝ่ายบริหาร
และส่วนโยธาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อให้อยู่ในสภาพ  
พร้อมสำหรับการปฏิ- 
บัติงานและสะดวกใน
การให้บริการ 
ประชาชน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อม 
แซม และบำรุงรักษา 
อาคารสำนักงานฝ่าย
บริหาร และส่วนโยธา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชน 

 กองช่าง 
 อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๕ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
156 โครงการก่อสร้าง และปรับ  

ปรุง ซ่อมแซมอาคารห้อง
ประชุมสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อให้อาคารห้อง  
ประชุมรองรับพนัก    
งานเจ้าหน้าที่ประชา-  
ชนได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้าง และปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารห้อง
ประชุมสำนักงานองค ์
การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีสถานท่ีรองรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ประชาชน  

 สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง  

157 โครงการก่อสร้าง และปรับ  
ปรุง ซ่อมแซมที่จอดรถ    
สำนักงานองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อรองรับยาน    
พาหนะของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ประชาชน  
และผูม้าตดิต่อราช     
การอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้าง และปรับปรุง
ซ่อมแซมที่จอดรถ 
องค์การบริหารส่วน  
ตำบลห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีสถานท่ีรองรับยาน 
พาหนะของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ประชาชน 
และผูม้า  ติดต่อ
ราชการอย่างเพียงพอ 

 สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง  

158 โครงการก่อสร้าง และปรับ 
ปรุงซ่อมแซมลานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก(คสล.)หน้าอาคาร 
และบรเิวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีทำ
กิจกรรมต่างๆสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง และ
สะดวกในการให้ 
บริการประชาชน 

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)หน้าอาคาร
สำนักงานองค์การ  
บริหารส่วนตำบล       
ห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานทำกิจกรรม 
ต่างๆและให้บริการ
ประชาชนสร้างชุมชน 
ให้เข้มแข็ง 

 สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

159 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
บริเวณโดยรอบสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ห้วยแอ่ง 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ีดี    
พร้อมท่ีจะอำนวย 
ความสะดวกผูม้าติด  
ต่อราชการ และ
ให้บริการประชาชน 

ภูมิทัศน์ในบริเวณ
สำนักงานองค์การ   
บริหารส่วนตำบล      
ห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีบรรยากาศที่ดีใน 
การปฏิบัติงานและผู้
มาติดต่อราชการ
รวมทั้งให้บริการ
ประชาชน  

 สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
160 โครงการก่อสร้างรั้ว

สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อป้องกันดูแลรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

รั้วสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล      
ห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

 สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

 

161 โครงการก่อสร้างหลังคา
โดมลานอเนกประสงค์
สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีทำ
กิจกรรมต่างๆสร้างชุมชน 
ให้เข้มแข็ง และสะดวกใน
การให้บริการประชาชน 

หลังคาโดมลานอเนก 
ประสงคส์ำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีสถานท่ีทำกิจกรรม
ต่างๆ และสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน 

 สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

 

162 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ในบริเวณพื้นท่ีต่างๆ ของ
แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบล
ห้วยแอ่ง 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ีดีใน
บริเวณพื้นท่ีตา่งๆ ของ
แต่ละหมู่บ้านในเขต
ตำบลห้วยแอ่ง 

ภูมิทัศน์ที่ดีในบรเิวณ 
พื้นที่ต่างๆ ของแต่ละ
หมู่บ้านในเขตตำบล   
ห้วยแอ่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีดี เป็น
สถานท่ีออกกำลังกาย 
ทำกิจกรรม จดังาน
บุญประเพณตี่างๆ   

 กองช่าง 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

163 โครงการก่อสร้างระบบ  
ประปาหมู่บ้านหอถังสูง   
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคสะดวก
ตลอดป ี

ระบบประปาที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคสะดวก
ตลอดป ี

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

   164 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนน คสล. ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 เส้นทาง
ต่างๆภาย 
ในตำบล 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

165 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนน คสล. ท่ีมีความ 
เหมาะสมกับสภาพ      
พื้นที ่

247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 เส้นทาง
ต่างๆภาย 
ในตำบล 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
166 โครงการก่อสร้างถนนลาด   

ยาง(ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต) ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง(ปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต) ที่มี
ความเหมาะสม  กับ
สภาพพื้นที ่

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 เส้นทาง
ต่างๆภาย 
ในตำบล 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

167 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรัง ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุกหรือ
หินลูกรังที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 เส้นทาง
ต่างๆภาย 
ในตำบล 

การคมนาคม ขนส่ง  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง  

 

168 โครงการก่อสร้างศูนย์
สภาองค์กรชุมชนตำบล
ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1-10 

เพื่อสร้างชุมชนให้ 
เข้มแข็งและสะดวก ใน
การให้บริการ  

ศูนย์สภาองค์กรชุมชน
ตำบลห้วยแอ่ง 

500,000 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000    10 แห่ง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
และสะดวกในการให้ 
บริการประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

169 โครงการก่อสร้างศูนยส์ภา 
องค์กรชุมชนตำบลห้วยแอ่ง  

เพื่อสร้างชุมชนให้ 
เข้มแข็งและสะดวก ใน
การให้บริการ  

ศูนย์สภาองค์กรชุมชน
ตำบลห้วยแอ่ง 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000     1 แห่ง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
และสะดวกในการให้ 
บริการประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

170 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
และต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
และต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่ง 
เสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วน 
ตำบลห้วยแอ่ง 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง มีสร้างชุมชนให้เข้ม 
แข็ง และสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน 

  กองสวัสดิการ
สังคม อบต. 
ห้วยแอ่ง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
171 โครงการปรับปรุง ซ่อม 

แซม และต่อเตมิอาคาร
ศูนย์บริการผู้พิการ 
องค์การบริหารส่วน   
ตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  
และต่อเติมอาคารศูนย์ 
บริการผู้พิการองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง 

ปรับปรุง ซ่อมแซม     
และต่อเติมอาคาร   
ศูนย์บริการผู้พิการ  
องค์การบริหารส่วน    
ตำบลห้วยแอ่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง อาคารศูนย ์
บริการผู้พิการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
แอ่งมีความ 
พร้อมให้บริการ 

  กองสวัสดิการ
สังคม อบต.   
ห้วยแอ่ง 

172 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ในบริเวณโดยรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ดีใน
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่งพร้อมท่ีจะ
ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ภูมิทัศน์ในบริเวณ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน 
ตำบลห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กองค์การบริ-
หารส่วนตำบล 
ห้วยแอ่งมีภูมิ  
ทัศน์ที่ดี ช่วย
ส่งเสริมพัฒนา  
การเด็กนักเรียน 

  กองการศึกษา    
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

173 โครงการก่อสร้างป้าย
และประตูทางเข้าออก
พร้อม  รั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง 

เพื่อก่อสร้างป้ายและ 
ประตูทางเข้าออกพร้อม    
รั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่งให้มีความ
ปลอด ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ป้ายและประตูทาง     
เข้าออกและรั้วรอบ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน 
ตำบลห้วยแอ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน 
ตำบลห้วยแอ่ง   
มีความปลดอด 
ภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

  กองการศึกษา    
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

รวม 173 โครงการ - - 133,700,300 133,700,300 133,700,300 133,700,300 133,700,300 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๘๙ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

       จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

การเกษตร จากนานาย
ไพศาล-เลียบคลองสาย
ใหญ่-หนองจอก หมู่ที่ 1  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 1 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

1 สาย 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแสไฟฟ้า   
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ จากหน้าบ้านนาง
ไกรศรี-นานางตรีทิพ 
คณาโคตร หมู่ที่ 1 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 1 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

1 สาย 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแส ไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จาก อบต.ห้วยแอ่ง- 
บ้านนาแพงและในหมู่บ้าน 
30 จดุ  หมู่ที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
สายดับ หมู่ที่ 2 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 

1 สาย 
 
 

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระ แส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

 4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
การ เกษตร หมู่ที่ 2    
จำนวน 5 สาย 
1) จากวัด-หนองบักดีด 
2).สี่แยก รพช.-หน้าบ้าน
น.ส.อรวัลย์ คำเบ้าเมือง            
3) หน้าบ้านนายไสย หาสี 
โน-บ้านนายกมล หายหัตถี                           
4) นางวาสนา-วังใหญ่         
5) ดอนปู่ตา-นานายผล  
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 2 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

4 สาย 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแส ไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๙๐ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

จากหน้าบ้านวรรณชัย  คำ
เบ้าเมือง-หน้าโรงไม้      
หมู่ที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยใน  
ชีวิต และทรัพยส์ินและมี
กระ แสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า     

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 

250,000 
 
 

1 สาย เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำจากเกาะลอยกดุโด-
ถนนเช่ือมตำบลท่าตูม     
หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 3 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 

 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณพื้นท่ีเกาะลอยกดุโด 
หมู่ที่ 3  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 

 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนางวรรณ สุข
สำราญ-บ้านนางใบ จำปาสี 
หมู่ที่ 3  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 

 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบริเวณพื้นที่
เกาะลอยกดุโด เลียบลำ
ห้วยแกดำหมู่ที่ 3  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 

 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๙๑ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า   

หมู่ที่ 4 
เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 4 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

1 สาย 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  
และมีกระแสไฟฟ้า   
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า   
หมู่ที่ 5 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 5 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

1 สาย 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน   
และมีกระแสไฟฟ้า   
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำ จากบ้านนางทอง
ใบ-นิคมบ้านหัน หมู่ที่ 6 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 6 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

1 สาย 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 6  
- บ้านนางทองใบ กาหลง
ถึงลำห้วยแกดำ 
- บ้านนายธวัชชัย จันทมูล 
ตรีถึงบ้านนายอานัด ดาแก้ว 
- บ้านไกรสร สาระฤทธิ์
ถึงเขต ต.เขวา  
- เส้นทางต่างๆ ท่ีจำเป็น 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6  
 
 
 
 

  250,000 
 
 
 
 
 
 
 

  250,000 
 
 
 
 
 
 
 

  250,000 
 
 
 
 
 
 
 

  250,000 
 
 
 
 
 
 
 

  250,000 
 
 
 
 
 
 
 

1 สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแส ไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๙๒ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ำจากนานางสภุาพ 
พรมมร-ถนนเช่ือมตำบล
หนองกุง หมู่ที่ 7 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 7 

250,000 
 

 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

1 สาย 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 7 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 7 

250,000 
 

 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

1 สาย 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแส ไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

16 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร 
หมู่ที่ 8 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
เพื่อใช้ในการเกษตร 
หมู่ที่ 8 
 

    200,000 
 

    200,000 
 

    200,000 
 

    200,000 
 

    200,000 
 

1 แห่ง 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
แรงต่ำ หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 8 

    250,000 
 

    250,000     250,000 
 

    250,000 
 

    250,000 
 

1 สาย 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 8 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๙๓ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

จากหมู่ที่ 8-หมู่ที่ 4 
เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 8 

   250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 
 
 

1 สาย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้ ใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร เลียบคลอง 
003 หมู่ที่ 8  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 8 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 
 
 

1 สาย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 8  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 8 

250,000 
 
 

 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

22 โครงการเพิม่แรงส่งตลอด
แนวการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 8  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 8 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 9 ถนนรอบ
หมู่บ้าน (หนองหญ้าม้า)  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 9 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

1 สาย 
 
 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

 กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๙๔ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

การเกษตร จากร้านดำรง 
พันธุ์ปลา - คลองชลประ  
ทาน  หมู่ที่ 9  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 9 

250,000 
 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 
 

 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากสามแยกที่นางสไบ    
คำแสนเดช - นานายดำรง
พันธุ์ปลา  หมู่ที่ 9 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 9 

250,000 
 
 

 

250,000 
 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 

 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 9   

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 9 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

250,000 
 

 

1 สาย 
 

 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10   

เพื่อความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินและมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า    
หมู่ที่ 10 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 2 สาย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแสไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
เพื่อการเกษตร จากบ้าน 
นางเรียน สมบัติหอม - 
สะพานโสกม้าขาวข้ามลำ
ห้วยแกดำ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า     

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

1 สาย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 
 
 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๙๕ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อการเกษตรจากคลอง 
3LL หมู่ที่ 10 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า     

 250,000 
 
 
  

  250,000 
 
 
  

  250,000  
 
 
 

  250,000  
 
 
 

  250,000  
 
 
 

1 สาย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหริอไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1-10      
ต.ห้วยแอ่ง 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 1-10          
ต.ห้วยแอ่ง 

1,250,000 
 

 

1,250,000 
 

1,250,000 
 

 

1,250,000 
 

1,250,000 
 

 

 10 หมู่บา้น 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

31 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร 
หมู่ที่ 1-10 ต.ห้วยแอ่ง 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
เพื่อใช้ในการเกษตร 
หมู่ที่ 1-10            
ต.ห้วยแอ่ง 

    200,000 
 

    200,000 
 

    200,000 
 

    200,000 
 

    200,000 
 

  10 หมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

32 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค หมู่ที่ 1-10         
ต.ห้วยแอ่ง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค
สะดวก รวดเร็ว และ
สะอาดอย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มหาสารคามเพื่อ
ขยายเขตประปา หมู่
ที่ 1-10 ต.ห้วยแอ่ง 

1,250,000 
 

 

1,250,000 
 

1,250,000 
 

 

1,250,000 
 

1,250,000 
 

 

 10 หมู่บา้น ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
สะดวก รวดเร็ว และ
สะอาดตลอดป ี

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 32 โครงการ - - 10,730,000 10,730,000 10,730,000 10,730,000 10,730,000 - - - 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๙๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
1 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ 

จากหนองประปา หมู่ท่ี 1 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร
และป้องกันน้ำท่วม 

ทำนบกั้นน้ำ จากหนอง
ประปา - ถนนทางเข้า
หมู่บ้าน ทีม่ีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง มีน้ำใช้ทำการ 
เกษตรและน้ำไม่
ท่วม 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ำจาก
นานางอ้วน โมครัตน์ - สะพาน
ข้ามลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ท่อ PVC ส่งน้ำทีม่ีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 สาย มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการวางท่อ PVC จาก     
ลำห้วยแกดำถึงหนองเบ็ญน้อย   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ท่อ PVC ส่งน้ำ ทีม่ีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 สาย มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
ชลประทาน หมู่ที่ 1 (คลอง  
04 05 06 07) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

คลองส่งน้ำ กว้าง 1 ม. 
ลึก 80 ซ.ม. ยาว 400 ม.
หรือมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

300,000 

 

300,000 300,000 300,000 ๓๐0,000 1 สาย มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

5 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 
หนองเบ็ญใหญ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

 

 

ฝายน้ำล้นหนองเบ็ญใหญ่ 
กว้าง 8 ม. ยาว 21 ม. 
หรือมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 

1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๙๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
 6 โครงการขุดลอกลำห้วยแกดำ  

หมู่ที่ 1   
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำห้วยแกดำที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง 

 

มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 7 โครงการขุดลอกลำห้วยแอ่ง     
หมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำห้วยแกดำที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 

1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 8 โครงการขุดลอกหนองเบ็ญใหญ่     
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

หนองเบ็ญใหญ่ มีพื้นท่ี     
15 ไร่ ลึก 4 ม.ยาว 250 
ม. กว้าง 100 ม. หรือมี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

5,000,000 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 9 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ลำห้วยแอ่ง - กุดเชียงสา       
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ฝายชะลอน้ำลำห้วยแอ่ง 
- กุดเชียงสา ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

10 โครงการขุดลอกหนองประปา 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกหนองประปา 
กว้าง 8 ไร่ ยาว 90 ม. 
ลึก 2 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๙๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
11 โครงการติดตั้งสถานีสูบน้ำ

ด้วยไฟฟ้าหนองเบ็ญใหญ่   
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้ทำการ 
เกษตรนอกฤดูกาล 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
หนองเบ็ญใหญ่ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการวางท่อส่งน้ำจาก
คลอง 5LL หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ท่อส่งน้ำจากคลอง 5LL
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

      200,000       200,000       200,000    200,000    200,000  1 เส้น มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

13 โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคและทำการ 
เกษตร 

บ่อน้ำบาดาลที่มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 400,000  

 

 400,000   400,000   400,000   400,000  10 บ่อ มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

14 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
ชลประทาน จากนานายทวี  
ศักดิ์ - นานายบู ่หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

คลองส่งน้ำ กว้าง 1 ม.  
ยาว ลึก 80 ซ.ม.ยาว  
300 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000  1 เส้น มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

15 โครงการก่อสร้างฝายชล   
ประทานขนาดเล็ก บรเิวณ
หนองจอก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ฝายชลประทานขนาดเล็ก 
ที่มีความเหมาะสมกับ 
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๙๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
16 โครงการขุดลอกกุดโด       

หมู่ที่ 3  
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกกุดโดที่มีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

17 โครงการขุดลอกห้วยแกดำ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกห้วยแกดำทีม่ีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

18 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
พร้อมสะพาน หมู่ที่ 3 , 10   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ฝายน้ำล้น พร้อมสะพานที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

19 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ 4 , 9  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วย
แอ่งที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

20 โครงการขุดลอกลำห้วย
แอ่ง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำห้วยแอ่งที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่   

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น(หูช้าง) หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ฝายน้ำล้น(หูช้าง)ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

๕๐0,๐๐๐ 
 

๕๐0,๐๐๐ 
 

๕๐0,๐๐๐ 
 

๕๐0,๐๐๐ 
 

๕๐0,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

22 โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

บ่อน้ำบาดาลที่มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่   

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 10 บ่อ มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๐๐ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
23 โครงการขุดลอกลำห้วย 

จากดอนปู่ตา - ลำห้วย
แกดำ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำห้วยแกดำที่มี
ความเหมาะสมกับ 
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

24 โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี 
น้ำใช้ทำการเกษตร 

บ่อน้ำบาดาลที่มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 10 บ่อ มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น หมู่ที่ 6   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ฝายน้ำล้นที่มีความ  
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

26 โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกหนองสาธารณะ
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

27 โครงการขุดลอกหนอง
หมากแค หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกหนองหมาก
แคที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี  

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

28 
 
 

 

โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

บ่อน้ำบาดาลที่มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

 

10 บ่อ มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๐๑ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
29 โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทำการเกษตร 

บ่อน้ำบาดาลที่มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

  400,000     400,000     400,000    400,000    400,000  10 บ่อ มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

30 โครงการขุดลอกกุดโด 
หมู่ที่ 3 , 8 , 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกกุดโดที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

31 โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณะ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองสาธารณะ
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

32 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ 4 , 9  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ฝายน้ำล้นข้ามลำห้วย  
แอ่งที่มีความเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

  2,000,000  2,000,000  2,000,000   2,000,000  2,000,000  1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

33 โครงการขุดลอกลำห้วย
แอ่ง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกลำห้วยแอ่งที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่    

 2,000,000  2,000,000  2,000,000    2,000,000  2,000,000  1 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

34 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำ คสล. (คลองไสไ้ก่)    
หมู่ที่ 1 , 2 , 9  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

คลองส่งน้ำ คสล.(คลอง
ไสไ้ก่)ที่มีความเหมาะ  
สมกับสภาพพื้นที่    

 2,000,000  2,000,000  2,000,000    2,000,000  2,000,000  3 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๐๒ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
35 โครงการก่อสร้างคลองส่ง

น้ำชลประทานดาดคอน 
กรีต หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

คลองส่งน้ำชลประทาน
ดาดคอนกรตีที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่    

      200,000     200,000      200,000       200,000         200,000  1 เส้น มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

36 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
พร้อมสะพาน หมู่ที่ 1 , 2 
, 3 , 10   

เพื่อให้ประชาชนมี  
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ฝายน้ำล้นพร้อมสะพาน
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่    

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 4 แห่ง มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

37 โครงการก่อสร้างคลองส่ง 
น้ำชลประทานดาดคอน 
กรีต คลอง 3LL หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

คลองส่งน้ำชลประทาน
ดาดคอนกรตีที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่    

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 เส้น มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

38 โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

บ่อน้ำบาดาลที่มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่    

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 10 บ่อ มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

39 โครงการวางท่อส่งน้ำจาก
ห้วยแกดำถึงอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ท่อส่งน้ำที่มีความเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที่    

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 เส้น มีน้ำใช้เพียงพอ
ทำการเกษตร 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 39 โครงการ - - 52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 - - - 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 
     ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

๑๐๓ 
  

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน    

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่ เพื่อพัฒนาเกษตรกร

ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๖๐ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

เกษตรกรเข้าใจทำ
การเกษตรทฤษฎี
ใหม่ มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

๒ โครงการเกษตรอินทรีย ์ เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๖๐ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

เกษตรกรเข้าใจการ
ทำเกษตรแบบ 
อินทรีย์ 

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

๓ โครงการเกษตรแปลงใหญ ่ เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๖๐ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

๔ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๖๐ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

๕ โครงการเกษตรรุ่นใหม ่ เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๖๐ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

๖ โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวพันธุ์ กำจัดโรคในพืช 

ลดการใช้สารเคม ี ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

5๐,๐๐0 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๖๐ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร  
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 
     ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

๑๐๔ 
  

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
7 โครงการส่งเสริมการปลูก

ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 
เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกข้าวปลอดสารพิษ
เพื่อรับประทาน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

5๐,๐๐0 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๖๐ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ/   
กลุ่มอาชีพด้านการเกษตร  
ในชุมชน หมู่ที่ 1-10 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืช
อายุสั้น ในช่วงฤดูแล้ง  

ฝึกอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมด้านวสัดุการ  
เกษตรและการประ     
กอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรทำนาปี ทำนา    
ปรัง กลุ่มปลูกผัก ฯลฯ 

5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 1 ครั้ง / ป ี เกษตรกรรู้จัก
ช่องทางการทำกิน 
ลดปัญหาการ
ว่างงานและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ/     
กลุ่มอาชีพด้านการเลี้ยง     
สัตว์ในชุมชน หมู่ที ่1-10 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืช
อายุสั้น ในช่วงฤดูแล้ง  

ฝึกอบรมให้ความรู้และ 
ส่งเสริมด้านวสัดุการ  
เลี้ยงสตัว์และการประ     
กอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม
เลี้ยงสุกร โคพันธุ์เนื้อ 
เลี้ยงปลาดุก กบ เลีย้ง
ไก่พันธุ์ไข่ ฯลฯ 

5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 1 ครั้ง / ป ี

 

เกษตรกรรู้จัก
ช่องทางการทำกิน 
ลดปัญหาการ
ว่างงานและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

   10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎี
ใหม่) 

เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิด้านวสัดุ        

1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 2 ครั้ง / ป ี

 

เกษตรกรเข้าใจการ 
ทำเกษตรแบบยั่งยืน
พออยู่ พอกิน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 
     ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

๑๐๕ 
  

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
11 โครงการผลติปุ๋ยชีวภาพ 

หมู่ที่ 1-10 
เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ย
ไว้ใช้ในราคาถูกปลอด
สารเคม ี

จัดอบรมการทำปุ๋ย
ชีวภาพ  

1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1 ครั้ง / ป ี

 

ประชาชนหันมา
สนใจและใส่ใจปุ๋ย
ชีวภาพมากขึ้นและ
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรใน
ท้องถิ่นที่ปลูกข้าวและ
ข้าวโพด 

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร
เข้าใจปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไขในการ
ปลูกพืชประเภทข้าว
และข้าวโพด 

จัดอบรม เสวนาให้   
ความรู้ ปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางการแกไ้ข           
พัฒนาและหาช่องทาง 
การตลาดเพิ่ม 

1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 1๐0,๐๐0 2 ครั้ง / ป ี

 

เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ผลผลิต
มากขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 13 โครงการจดัซื้อเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว หมู่ที่ 1-10 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
มีพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพ 

เมลด็พันธ์ุ 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 5๐0,๐๐0 1 ครั้ง / ป ี

 

เกษตรกรได้ข้าวท่ี
มีคุณภาพและผลิต
ที่ด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

๑4 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร
และแปรรูปผลิตภัณฑ ์

เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร  
และแปรรูปผลิต
ผลิตภณัฑ ์

การพัฒนาสินค้า
เกษตรและแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ผลิตภณัฑ์สินคา้   
เกษตรพัฒนา 

ผลิตภณัฑ์สินคา้   
เกษตรพัฒนามี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร   
อบต.ห้วยแอ่ง 

15 โครงการไฮโดรโปรนิกส์ 
ปลูกผักปลอดสารพิษชีวิต
ปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิไฮ   
โดรโปรนิกส์ปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ 

การฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมไฮโดรโปรนิกส์
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

ในท้องถิ่นปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
ไฮโดรโปรนิกส ์

กองส่งเสริม
การเกษตร   

อบต.ห้วยแอ่ง 

 รวม           15 โครงการ - - 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 - - - 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๐๖ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9  2570 
 ๑ โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าวติดตั้ง
ระบบเสียงตามสาย   
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสารที่ทัน 
สมัยทันต่อเหตุการณ ์

หอกระจายข่าวติดตั้ง
ระบบเสียงตามสายทีม่ี
ความเหมาสมตาม
สภาพพื้นที ่

1,000,000 
 
 

 

1,000,000 
 

 

1,000,000 
 

 

1,000,000 
 

 

1,000,000 
 

 

10 หมู่บ้าน 
 

ประชาชนไดร้ับข่าว  
สารทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 2 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กายหรือเล่นกีฬา 

ลานกีฬาประจำหมูบ่้าน
ที่มีความเหมาสมตาม
สภาพพื้นที่  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10แห่ง ประชาชนมีลานกีฬา
ออกกำลังกายหรือ     
เล่นกีฬา 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 3 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา หมู่ที่    
1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กายหรือเล่นกีฬา 

สนามกีฬาประจำหมู่    
บ้านที่มีความเหมาสม
ตามสภาพพื้นที่  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10 แห่ง ประชาชนมีสนามกีฬา
ออกกำลังกายหรือเล่น
กีฬา 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาตำบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาตำบล
ห้วยแอ่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีลานกีฬา
ออกกำลังกาย 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

 5 โครงการส่งเสริมลาน 
ค้าชุมชน หมู่ที่ 1-10 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ลานค้าชุมชนสำหรับ
จำหน่ายสินค้าที่มีความ
เหมาสมตามสภาพพื้นที่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
จำหน่ายสินค้าร่วมกัน 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 รวม      5 โครงการ - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - - - 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

107 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ สนับสนุนงบประมาณสร้างศูนย์  

บริการร่วมเพื่อสร้างรอยยิม้คืน        
สู่ชุมชน 

เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณใน
โครงการสร้างศูนย์บริการร่วม 
เพื่อสร้างรอยยิ้มคืนสู่      
ชุมชน 

30,000 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง / ป ี สร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

สำนักปลดั    
อบต.ห้วยแอ่ง 

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

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑๐๘ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านสุขภาพ ด้านสวสัดิการ
และกิจกรรมรดน้ำขอพร 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพ ด้าน
สวัสดิการและกิจกรรม
รดน้ำขอพร 

ฝึกอบรมผู้สูงอายุในตำบลห้วย
แอ่ง 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง / ป ี ผู้สูงอายุในตำบล
ห้วยแอ่งมี สุขภาพ
แข็งแรง 

กองสวัสดิการ     
สังคมฯ อบต.  
ห้วยแอ่ง 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การผลิตและการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่
อาชีพและต่อยอดสินค้า
กลุ่มที่มีอยู่เสรมิสร้างราย 
ได้ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน  

ฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับกลุม่
อาชีพในตำบลห้วยแอ่ง 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 

มีรายได/้มี
อาชีพใหม่
เพิ่มขึ้นภาย 
ในชุมชน 

กลุ่มอาชีพไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
การต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู ่

กองสวัสดิการ     
สังคมฯ อบต.  
ห้วยแอ่ง 

3 โครงการนักสังคมสงเคราะห์
น้อย 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและ
เยาวชนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ 
น้อยตำบลห้วยแอ่ง 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 

1 ครั้ง / ป ี เด็กและเยาวชน
ตำบลห้วยแอ่งรูจ้ัก
หน้าท่ีในสังคม 

กองสวัสดิการ     
สังคมฯ อบต.  
ห้วยแอ่ง 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-10 

 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
มีอาชีพเสริม 

 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น  
กลุ่มเลี้ยงปลาดุก กลุ่มเลี้ยง  
เลี้ยงกบ กลุ่มเลีย้งเลี้ยงไก่พันธุ ์
ไข่  กลุ่มเลี้ยง  โคพันธุ์เนื้อ   
กลุ่มเลี้ยงเพาะเห็ด กลุม่เลี้ยง 
การจัดทำ   ปุ๋ยหมัก กลุ่มทอ 
เสื่อ กลุ่มจักรสาน ฯลฯ 

 

300,000 

 

 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 10 หมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ     
สังคมฯ อบต.   
ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑๐๙ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
5 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 

สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-10 
เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี
อาชีพเสริม 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอาย ุหมู่ที่ 1-10 

  50,000   50,000   50,000  50,000  50,000 10 หมู่บ้าน ประชาชนผู้สูงอายุ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กองสวัสดิการ   
สังคมฯ อบต.      
ห้วยแอ่ง 

6 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
  

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่
อาชีพและต่อยอดสินค้า 
กลุ่มที่มีอยู่เสรมิสร้างราย  
ได้ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน  

ฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
กลุ่มอาชีพในตำบลห้วยแอ่ง 

  50,000   50,000   50,000  50,000  50,000 มีอาชีพใหม่
รายได้เพิ่มขึ้น
ภายในชุมชน 

กลุ่มอาชีพไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น มี 
แนวทางต่อยอด
ผลิตภณัฑ ์

กองสวัสดิการ    
สังคมฯ อบต.      
ห้วยแอ่ง 

7 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร ้

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดสวสัดิการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองสวัสดิการ    
สังคมฯ อบต.     
ห้วยแอ่ง 

8 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุกิจกรรม
รดน้ำขอพร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จัดอบรม/กิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุในตำบลห้วยแอ่ง  
และกิจกรรมรดน้ำขอพร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ    
สังคมฯ อบต.     
ห้วยแอ่ง 

9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

จัดอบรม/กิจกรรมให้กับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ในตำบลห้วยแอ่ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 

คนพิการผู้ด้อยโอ 
กาสมีคณุภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

 

กองสวัสดิการ   
สังคมฯ อบต.      
ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑๑๐ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
10 โครงการอบรมส่งเสรมิการ

ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมทั้งร่าง 
กาย จิตใจให้กับผูสู้ง 
อาย ุ

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุในตำบล
ห้วยแอ่ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมสีุขภาพดี
ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

11 โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 
1-10 

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคงถาวร 

ก่อสร้างและซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ ในเขตตำบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 10 หมู่บ้าน ประชาชนมีความ 
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองสวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

12 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับคน
พิการ 

อำนวยความสะดวก
แก่ผู้พิการที่มาติดต่อ
ราชการ 

อบต.ห้วยแอ่ง    50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผู้พิการได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

13 โครงการเยาวชนต้นกล้าต้าน 
ยาเสพตดิ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความ 
รู้เรื่อง พิษภัยของยา
เสพติดกบัเยาวชนใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
และปัญหาทางสังคม
ของเด็กเยาวชน 

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
ให้กับ เด็กและเยาวชน
ในตำบล ห้วยแอ่ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพ
ติดของเด็ก
เยาวชนใน
ชุมชนลดลง 

เยาวชนตำบลห้วย
แอ่งรู้จักวิธีป้องกัน
และห่างไกลจาก   
ยาเสพตดิ สามารถ
เป็นแกนนำในการ
เฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชนได ้

กองสวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑๑๑ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
14 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่

ใส่ใจครอบครัว  
เพื่อเสรมิสร้างสถาบัน
ครอบ ครัวและปลูกฝัง
จิตสำนึกท่ีดีใหเ้ด็กเยาวชน
ในการดูแลห่วงใยคนใน
ครอบครัวให ้เกิด
ครอบครัวอบอุ่น 

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
ให้กับ เด็กและเยาวชน  
ในตำบลห้วยแอ่ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัว  
ของเด็กเยาว 
ชนลดลง 

เยาวชนตำบลห้วย
แอ่งมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถรู้จัก
วิธีดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวให้
อบอุ่น   

กองสวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

15 อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ 
กลุ่มสภาองค์กรชุมชน
และสมาชิก 

จัดงบสนับสนุนสภา
องค์กรชุมชนตำบลห้วย
แอ่ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง / ป ี สภาองค์กรชุมชน
ตำบลห้วยแอ่งมี
ความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

16 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการดา้นพัฒนาผูสู้งอาย ุ

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และมี
การดำเนินงานของ
ชมรมผูสู้งอายุ  

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

17 อุดหนุนชมรมผู้พิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการด้านพัฒนาผู้
พิการ 

อุดหนุนชมรมผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และมี
การดำเนินงาน
ของชมรมผู้พิการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

รวม        17 โครงการ - - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 - - - 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.4 แผนงานงบกลาง 

๑๑๒ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
๑ จัดสวสัดิการเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-10 
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให้ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุในเขตตำบล
ห้วยแอ่ง 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ย
ยังชีพ 

กองสวัสดิการ 
สังคมฯ อบต.   
ห้วยแอ่ง 

2 จัดสวสัดิการเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ หมู่ที่ 1-10 

เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการให้ไดร้ับ
สวัสดิการ 

ผู้พิการในเขตตำบล
ห้วยแอ่ง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของผู้
พิการที่ไดร้ับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

กองสวัสดิการ 
สังคมฯ อบต.   
ห้วยแอ่ง 

3 จัดสวสัดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ 1-10 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ผู้ป่วยเอดส์ให้
ได้รับสวัสดิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต   
ตำบลห้วยแอ่ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

กองสวัสดิการ 
สังคมฯ อบต.  
ห้วยแอ่ง 

4 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลห้วยแอ่ง    
(กลุ่มออมวันละบาท) 

เพื่อใหชุ้มชนมี
สวัสดิการที่ด ี

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลห้วยแอ่ง 

300,000 300,000 

 

300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง / ป ี กองทุนเข้มแข็ง กองสวัสดิการ 
สังคมฯ อบต.  
ห้วยแอ่ง 

5 โครงการสนับสนุนกอง 
ทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตำบล (สปสช.)  
หมู่ที่ 1-10 

ส่งเสริมให้ประชา   
ชนมีสุขภาพแข็ง   
แรง 

สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง / ป ี ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข  
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม        5 โครงการ - - 6,950,000 6,950,000 6,950,000 6,950,000 6,950,000 - - - 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิน่ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง    
      3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

๑๑๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
๑ โครงการฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 
๑) เพื่อฝึกอบรมการป้องกัน   
และระงับอัคคีภัยให้กับประ-    
ชาชนและบุคลากรของอบต. 
๒) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และมีทักษะสามารถป้องกัน
และระงับอัคคีภัยได ้

ประชาชนตำบลห้วยแอ่ง 
และบุคลากรของ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

การเกิด 
อัคคีภัยใน
ท้องถิ่น  

ประชาชนและบุคลากร
ของ อบต. มีความรู้    
และทักษะสามารถป้อง 
กันและระงับอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นได ้

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบ   
การแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล
(EMS) 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภัยในเบื้องต้นได้
ทันท ี

จัดตั้งระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจำตำบล 
(EMS) 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1 ครั้ง ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภัยในเบื้องต้น
ได้ทันที 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่อง
แต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก 
อปพร.และพนักงานกู้ชีพ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
ทำงาน 

จัดหาชุดเครื่องแบบ
ของอาสาสมัครกู้ชีพ 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

1 ครั้ง มีชุดเครื่องแบบใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย
และป้องกันภัยแก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยและป้องกันภยั
แก่ประชาชน 

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยและป้องกันภัย 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1 ครั้ง ประชาชน มีความรู้    
และทักษะสามารถ 
ป้องกันภัยที่เกิดขึ้นได ้

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

5 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล 
(จุดตรวจและจดุอำนวยความ
สะดวก) 

 

เพื่ออำนวยความสะดวก 
ป้องกันและลดอุบตัิเหต ุ

อบต.ห้วยแอ่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 ครั้ง / ป ี ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

 

 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิน่ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง    
      3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

๑๑๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
6 โครงการฝึกอบรมทบทวน 

อปพร. พร้อมชุดปฏิบตัิการ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
การป้องกันภัย 

จัดฝึกทบทวน อปพร. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง / ป ี ช่วยเหลือประชาชน    
ที่ประสบภัยในเบื้อง  
ต้นได้ทันที 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

7 โครงการสนับสนุนคา่จ้าง
เหมาบริการปฏบิัติงานของ
อาสาสมัครกู้ชีพ (ระดับ FR) 
เดือนละ 6 คน  

เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครกู้ชีพ 

สนับสนุนค่าจ้างเหมา 
บริการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครกู้ชีพ (ระดับ 
FR)  

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 5 คน / ป ี ช่วยเหลือประชาชน    
ที่ประสบภัยในเบื้อง  
ต้นได้ทันที 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  
กู้ชีพ (ระดับ FR ) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและความ 
รู้ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพ
และส่งเสรมิศักยภาพ   
การทำงาน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน   
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร       
กู้ชีพ (ระดับ FR ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 5 คน / ปี เพิ่มทักษะและความ      
รู้ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพ 
และส่งเสรมิศักยภาพ   
การทำงาน 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

9 โครงการจดัหาชุดเครื่องแบบ
ของอาสาสมัครกู้ชีพ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การทำงาน 

จัดหาชุดเครื่องแบบของ
อาสาสมัครกู้ชีพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง / ป ี มีชุดเครื่องแบบของ
อาสาสมัครกู้ชีพใช้ ใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม        9 โครงการ - - 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

๑๑๕ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
๑ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์
และวิถีชีวิตภายใต้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดอบรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

1 ครั้ง ประชาชนมีจิต 
สำนึกท่ีดีต่อการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อสอดส่องเหตุร้ายที่
อาจเกิดขึ้น 

กล้องวงจรปิดภายใน
ตำบลห้วยแอ่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ภัยอันตราย
ลดลง  

มีหลักฐานการ
ติดตามเหตุ  

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งไฟ 
สัญญาณจราจรพลังงานแสง   
อาทิตย์ (ชนิดกระพริบ) ในเขต   
พื้นที่ อบต.ห้วยแอ่ง  

เพื่ออำนวยความสะดวก 
ป้องกันและลดอุบตัิเหต ุ

หมู่ที ่1-10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกจุดเสี่ยง
ในตำบล  

ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสอดส่องเหตุร้ายที่
อาจเกิดขึ้น 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ภัยอันตราย
ลดลง  

มีหลักฐานการ
ติดตามเหตุ  

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดป้อง 
กันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  

เพื่อสอดส่องป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด  
และเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ภัยอันตราย
ลดลง   

มีหลักฐานการ
ติดตามเหตเุพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการตา่ง ๆ  

จัดฝึกทบทวน ลูกเสือ
ชาวบ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 ครั้ง / ป ี ช่วยเหลือประชา-
ชนท่ีประสบภยัใน
เบื้องต้นได้ทันที 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

๑๑๖ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
7 โครงการปกป้องสถาบัน เพื่อให้ประชาชน

มีจิตสำนึกถึงการ
มีส่วนรวมในการ
ปกป้องสถาบัน 

จัดฝึกอบรมแนะนำ 
ประชาสมัพันธ์/
สนับสนุนหน่วยงาน
อื่น ๆ  

   300,000    300,000    300,000    300,000    300,000   1 โครงการ  ประชาชนมีจิตสำนึก
ถึงการมีส่วนรวมใน
การปกป้องสถาบัน 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

8 โครงการชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

อบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

   150,000    150,000    150,000    150,000    150,000  1 ครั้ง / ป ี สามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั              
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม        8 โครงการ - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - - 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.7 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๗ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ 

อสม. และภาคเีครือข่าย
ด้านสุขภาพตำบลห้วย 
แอ่ง 

เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ  อสม.และภาคี
เครือข่ายดา้นสุขภาพ 

อสม.และภาคเีครือข่าย
ด้านสุขภาพ 

20๐,๐๐๐ 
 
 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 
 

1 ครั้ง / ป ี อสม.และแกน    
นำสุขภาพได้รับ
การพัฒนาเพื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ป้องกันและให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค 

กิจกรรมรณรงค์และ
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
หมู่ที่ 1-10 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง / ป ี ป้องกันโรคติดต่อ
จากสัตว ์

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ  ผู้ใช้เครื่องพ่น
หมอกควันประจำ
หมู่บ้าน 

อสม.และผู้ใช้เครื่องพ่น
หมอกควัน 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

1 ครั้ง / ป ี อสม.ผู้ใช้เครื่อง 
พ่นหมอกควันรู้
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสตัว์
ประจำตำบล 

เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ อาสาปศสุัตว์
ประจำตำบล 

อาสาปศุสตัว์ประจำตำบล 2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

1 ครั้ง / ป ี เพิ่มศักยภาพ
อาสาปศุสตัว์
ประจำตำบล 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

5 โครงการจดัทำแผ่นพับ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ด้าน
โรคตดิต่อ โรคไม่ติดต่อ
และโรคระบาด 
 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ด้านโรคติดต่อ 
โรคไม่ตดิต่อ และโรค
ระบาดต่างๆ  

แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์
โรคตดิต่อ โรคไม่ติดต่อ   
และโรคระบาด 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

1 ครั้ง / ป ี ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคภยั สามารถ
ป้องกันโรคได ้
 
 
 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.7 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๘ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
6 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ระดับตำบล (SRRT) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ระดับตำบล(SRRT) 

อบรมพัฒนาศักยภาพทีม
เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วระดับตำบล (SRRT) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง / ป ี ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัยใน
เบื้องต้นได้ทันที 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

7 โครงการสนับสนุน 
อุปกรณ์การแพทย์ประจำ
ศาลาอนามยัหมู่บ้านนา
แพง หมู่ที่ 1 

เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และสะดวกการให้บริการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

อุปกรณ์การแพทย์  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง / ป ี สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

8 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
การแพทย์ เช่น เครื่องวัด 
ความดัน เครื่องช่ังน้ำหนัก 
เป็นต้น หมู่ที่ 1-10 

เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และสะดวกการให้บริการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

อุปกรณ์การแพทย์  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 10 หมู่บ้าน สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การออกกกำลังกาย     
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส่งเสริมกิจกรรมการออก
กำลังกาย  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง / ป ี ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี        
สุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

10 โครงการควบคมุป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้ 
หวัดนก โรคมือเท้าปาก
หมู่ที ่1-10 

ป้องกันและให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค 

 

 

กิจกรรมรณรงค์และจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรค     
 

     50,000    50,000    50,000    50,000    50,000  10 หมู่บ้าน ป้องกันโรค      
ติดต่อจากสัตว ์

กองสาธารณสุข   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.7 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๙ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

   (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
11 โครงการอบรมให้ความรู้ 

เรื่องโรคเอดส์และโรคติด   
ต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

รณรงค์ประชาสัม 
พันธ ์และอบรมให้
ความรู้การป้องกันโรค  

   50,000    50,000     50,000     50,000    50,000  10 หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการระวัง
และการป้องกันโรค 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการรณรงค์ป้องกัน  
และเฝ้าระวังโรคติดต่อ    
โรคไม่ตดิต่อ และโรค  
ระบาด หมู่ที่ 1-10 

เพื่อการป้องกันโรค
ระบาดในชุมชนรู ้

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และจัดอบรมให้ความ 
รู้เกี่ยว กับการป้องกัน
โรค  

 100,000  100,000   100,000   100,000  100,000  1 ครั้ง / ป ี ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการระวัง
และการป้องกันโรค 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

13 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน กำจัดยุงลาย  

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด 
ออก 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน กำจัดยุงลาย 

 100,000  100,000   100,000   100,000  100,000  1 ครั้ง / ป ี กำจัดยุงลาย ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

14 โครงการควบคมุป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก  

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด 
ออก 

เคมีภณัฑ์ทราย       
อะเบทป้องกันโรค    
ไข้เลือดออก 

100,000  100,000  100,000   100,000  100,000  1 ครั้ง / ป ี กำจัดยุงลาย ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ อสม.         
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้กลุ่มมีศักยภาพ
ในการทำงาน 

 

 

อุดหนุนกลุ่ม อสม.   200,000  200,000  200,000   200,000  200,000   1 ครั้ง / ป ี ประชาชนมีสวสัดิ 
การทีด่ีมสีุขภาพ
แข็งแรง 

 

 

กองสาธารณสุข   
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.7 แผนงานสาธารณสุข 

๑๒๐ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
16 โครงการควบคมุโรคติดต่อ   

และโรคระบาดอุบัติใหม่      
เช่น โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

เพื่อควบคุม เฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดต่อ 
และ   โรคระบาดอุบัติ
ใหม่ เช่น โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) เป็นต้น 

การควบคุม เฝ้าระวัง 
และป้องกันโรคติดต่อ 
และโรคระบาดอุบัติ 
ใหม่ เช่น โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นต้น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศักยภาพการ คว
ควบคุม เฝ้า 
ระวัง  และ
ป้องกันโรคฯ 

ควบคุม เฝ้าระวัง  
และป้องกันโรคฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

17 โครงการอาสาสมัครบริบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง 

เพื่อดำเนินงานอาสา 
สมัครบริบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่งในการดูแลผูสู้งอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง 

อาสาสมัครบริบาล
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 

150,000  150,000   150,000  150,000  150,000   การดูแลผูสู้ง     
อายุท่ีมีภาวะ  
พึ่งพิง 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่ง 
พิงมอีาสาสมคัร     
บริบาลดูแล 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

18 อุดหนุนโครงการตามพระ 
ราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๑ - 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ  
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒0๐,๐๐๐ ๒๐0,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน  
มีความรูด้้านสาธา-   
รณสุขและสามารถ  
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กองสาธารณสุข   
อบต.ห้วยแอ่ง 

19 อุดหนุนการดำเนินงานตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน
และให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน  
มีความรูด้้านสาธา-  
รณสุขและสามารถ   
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กองสาธารณสุข   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.7 แผนงานสาธารณสุข 

๑๒๑ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
20 อุดหนุนโครงการดำเนินงาน  

ในการสำรวจข้อมูลสัตว์ 
และ ข้ึนทะเบียนสัตวต์าม       
โครง การสตัว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  

เพื่อป้องกันและให้     
ประชาชนปลอดภัย      
จากโรค 

ประชาชนในหมู่บ้าน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 10,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ป้องกันโรคติดต่อ   
จากสัตว ์

กองสาธารณสุข   
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม        20 โครงการ - - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
      3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

122 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
๑ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ 

เครื่องออกกำลังกาย   
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

อุปกรณ์เครื่องออก
กำลังกาย หมู่ที่ 1-10 

  1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  2 ครั้ง / ป ี ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ด ีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข         
อบต.ห้วยแอ่ง   

๒ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ 
เครื่องเล่นกลางแจ้งให้แก่
โรงเรียนในเขตตำบลห้วย
แอ่งและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนา 
การที่ดี สุขภาพ
แข็งแรง 

อุปกรณ์เครื่องเล่น
กลางแจ้งโรงเรยีนใน
เขตตำบลห้วยแอ่งและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000  5 แห่ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดี สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา         
อบต.ห้วยแอ่ง  

รวม        2 โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 
  

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
      4.1 แผนงานการศึกษา 

๑๒๓ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
๑ โครงการตรวจสุขภาพเด็ก

เล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดตรวจสุขภาพเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

1 ครั้ง / ป ี เด็กเล็กก่อนวัย  
เรียนมสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

2 โครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อประชุมชี้แจง
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้างวัฒน- 
ธรรมและความ 
สัมพันธ์ที่ด ี

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก และผูดู้แลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก และผูดู้แล
เด็กเล็ก 

ฝึกอบรม/ส่งเสรมิ   
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก   
และผูดู้แลเด็กของ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง / ป ี ครูผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ดูแลเด็กสามารถ 
จัดการศึกษาได้  
อย่างมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรยีน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
และศูนยเ์ด็กฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง / ป ี สามารถจัดการ 
ศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

5 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรยีนใน
เขตพื้นท่ีตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานเพียงพอ 

 

โรงเรียน สพฐ.         
3 โรงเรียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 เทอม เด็กมีอาหารกลาง    
วันรับประทาน 
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
      4.1 แผนงานการศึกษา 

๑๒๔ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
6 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 เทอม เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

7 โครงการสนับสนุนอาหาร 
เสรมิ(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
ตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสริม(นม)
รับประทานเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
ตำบลห้วยแอ่ง 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 5  แห่ง เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสริม(นม)
รับประทาน
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

8 โครงการจดัหาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียนและศูนย์
เด็กพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรยีนการ
สอน 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนโรงเรียนและศูนย์
เด็กฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 5 แห่ง สามารถจัดการ 
ศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

9 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 แห่ง นักเรียนมสีถาน  
ที่เรียนปลอดภัย 

  กองช่าง   
อบต.ห้วยแอ่ง   

10 โครงการจดัหาครุภณัฑ์สื่อ  
การเรยีนการสอนศูนย์เด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนศูนย์เด็กฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง / ป ี จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

  กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง   

11 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กมี 
กิจกรรมนันทนาการ
เสรมิสร้างพัฒนาการ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง / ป ี เด็กมีกิจกรรม  
พัฒนาเสรมิสร้าง
พัฒนาการ 

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
      4.1 แผนงานการศึกษา 

๑๒๕ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 2569 ๒๕70 
12 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 

ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝึกอบรมและศึกษาดู 
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง / ป ี เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

13 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง / ป ี เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

14 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรูผู้้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เรื่อง การดูแลเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ปี 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้
เด็กแรกเกดิถึง 5 ปี 

ฝึกอบรมและให้ความรู้
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเรื่อง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง / ป ี เด็กแรกเกดิถึง    
5 ปีมีพัฒนา   
การที่ด ี

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

15 โครงการฝึกอบรมและให้    
ความรูผู้้ปกครองเรื่องส่ง    
เสรมิการเจรญิเติบโตดา้น    
โภชนาการของเด็ก 

เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการ
ให้เด็ก 

ฝึกอบรมและให้ความรู้
ผู้ปกครองเรื่องส่งเสริม  
การเจรญิเติบโตด้าน
โภชนาการของเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง / ป ี การเจรญิเติบโต
ด้านโภชนาการ  
ของเด็ก 
 

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

16 โครงการจดักิจกรรมกีฬา
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบล
ห้วยแอ่ง 

เพื่อเสรมิสร้างการออก
กำลังกายและเกิดความ
สามัคค ี

โรงเรียน 3 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง / ป ี ดีและมีกิจกรรม
ร่วมกันสามัคคีกัน 

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม        16 โครงการ - - 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 - - - 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
     4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน    

๑๒๖ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการจดัตั้งศูนย์การ

เรียนรู้และรับข้อมูล
ข่าวสาร 

เป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชน/ เยาวชนเกดิ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

บริการอินเตอร์เนต็ / 
จัดหาวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไว้บริการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกัน 

สำนักปลดั    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

2 โครงการจดัเวทีประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
นำมาจัดทำแผนพัฒนา 

จัดเวทีประชุมประชาคม 
หมู่บ้าน/ตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 10 หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลดั    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

รวม 2 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิน่ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม 
 4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑๒๗ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานของผู้นำท้องถิ่นเพื่อ 
การส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นมีการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและ
ส่งเสริมจรยิธรรม 
คุณธรรม 

ฝึกอบรม ส่งเสริมให้ผู้นำ
ท้องถิ่นศึกษาดูงานเพื่อส่ง 
เสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของเยาวชนเพื่อการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 

ฝึกอบรม ส่งเสริมให้เยาวชน
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการสนับสนุนจดังาน
บุญประเพณฮีีตสิบสอง
คลองสิบสี่และวันสำคัญ
ทางศาสนา 

เพื่อให้วัฒนธรรมอยู่คู่
สังคมไทยตลอดไป 

จัดงานหรือสนับสนุน
ประเพณีฮตีสิบสองคลอง
สิบสี่ และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 
หมู่บ้าน 

อนุรักษ์ประเพ 
ณี ท้องถิ่นและ 
วัฒนธรรมอัน   
ดีงาม 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
งานประเพณบีุญบั้งไฟ  

รู้รักษาประเพณีบุญบั้งไฟ จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน
งานบุญบั้งไฟ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 10 
หมู่บ้าน 

เยาวชนไดรู้้จัก
วิถีชีวิตของคน
รุ่นหลังและสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามต่อไป 

 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิน่ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม 
 4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑๒๘ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
5 โครงการสืบสานประเพณี

ลอยกระทง 
รู้รักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม 

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 10 หมู่บ้าน อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นและวัฒน 
ธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง 

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง / ป ี อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นและวัฒน 
ธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง 

7 โครงการฝึกอบรมศลี 5 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อส่งเสริมหมู่บา้นศีล 5  จัดงบสนับสนุนหมู่บ้าน
ศีล 5 ปลอดอบายมุข
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง / ป ี ครอบครัวอบอุ่น
สร้างชุมชนให้
เข้มแข็งปลอด
อบายมุข  

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง 

8 โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง
พุทธศาสนา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธ
ศาสนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 
หมู่บ้าน 

อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นและวัฒน 
ธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา
อบต.ห้วยแอ่ง 

9 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก  
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ต้านยาเสพตดิ 

 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
การออกกำลังกาย 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  
ต้านยาเสพติด  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง / ป ี เยาวชนห่างไกล  
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิน่ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม 
 4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑๒๙ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

   (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
10 โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง

การออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬา 

จัดซื้อวัสดุกีฬา  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง / ป ี เยาวชนห่างไกล  
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ห้วยแอ่ง 

11 โครงการสืบสานประเพณี
เข้าพรรษา 

รักษาสืบสานประเพณี
เข้าพรรษา  

จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน
งานวันเข้าพรรษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง / ป ี เยาวชนไดรู้้จักวิถี
ชีวิตคนรุ่นหลัง  
และสบืทอดประ  
เพณีวัฒนธรรม   
อันดีงามต่อไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

รักษาสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน
งานประเพณสีงกรานต ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง / ป ี เยาวชนไดรู้้จักวิถี
ชีวิตคนรุ่นหลัง  
และสบืทอดประ  
เพณีวัฒนธรรม   
อันดีงามต่อไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ห้วยแอ่ง 

13 โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-10 

เพื่อส่งเสริมและให้
กำลังใจผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมวันผูสู้งอายุ 
หมู่ที่ 1-10 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง / ป ี อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นและวัฒน 
ธรรมอันดีงาม 

  กองสวัสดิการ
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

รวม 13 โครงการ - - 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000    
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
 4.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

๑๓๐ 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง 

ด้านกฎหมายแก่คณะผูบ้ริหาร  
สมาชิก อบต. พนักงาน พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจำและพนักงาน 
จ้าง อบต.ห้วยแอ่ง 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ทางด้านกฎหมาย 

การฝึกอบรมให้ความรู้
ทางด้านกฎหมาย 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการเลือกตั้ง ตามที่
กฎหมายกำหนด  

การจัดการเลือกตั้ง 20๐,๐๐๐ 
 

 

20๐,๐๐๐ 
 

 

20๐,๐๐๐ 
 

 

20๐,๐๐๐ 
 

 

20๐,๐๐๐ 
 

 

1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 ค่าต่อสัญญาเว็บไซต ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

ประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ข้อมลู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เข้าใช้บริการและพื้นท่ี
จัดเก็บข้อมลูของ อปท. 

ช่องทางการรับส่ง
เอกสารข้อมลูของ 
อปท.  

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ของ อปท. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม   
ในการจัดประชุมประจำเดือน  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ อปท. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั 
งานวันท้องถิ่นไทยขององค์   
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  

จัดงานวันท้องถิ่นไทย 
ของ อปท. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 
 
 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
 4.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

๑๓๑ 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
7 รายจ่ายที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ 
เพื่อดำเนินโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการให้บริการของอบต. 

สำรวจการให้บริการ
ประชาชน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

8 โครงการจดัทำแผนที่ภาษ ี
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

กองคลัง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

9 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

พัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

กองคลัง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

10 
 

โครงการพัฒนา/ประชาสัมพันธ์ 
การจัดเก็บภาษี   

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษ ี จัดเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

กองคลัง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

11 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำ
ชุมชน และอสม. 

เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกอบรมส่งเสริมให้   
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
ผู้นำชุมชน และอสม. 

300,000   300,000   300,000   300,000    300,000  1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาค่า   
นิยมองค์กร (OD) คณะผู้บริหาร  
สมาชิก อบต. พนักงาน พนักงาน 
ครู ลูกจ้างประจำและพนักงาน  
จ้าง อบต.ห้วยแอ่ง  
 
 

เพื่อให้บุคลากรมีสัมพันธภาพ
และศักยภาพในการทำงาน
ร่วมกัน 

ฝึกอบรมเสรมิสร้าง 
ค่านิยมให้ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน ส่วน
ตำบล ฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
 4.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

๑๓๒ 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
13 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตักิาร

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิ  
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ 
อปท. 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 ครั้ง / ป ี

 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

๑4 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
อบต.ห้วยแอ่ง 

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

15 โครงการอบรมให้ความรู้  เรื่อง กฎ 
ข้อบังคับชองกฎหมายที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 

เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง   
กฎ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมายคณุธรรม จริย 
ธรรม และธรรมาภบิาล  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่อง กฎ ข้อบังคับ  
ชองกฎหมายเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภิบาล 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

16 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
สร้างความผูกพันในองค์กร พัฒนา 
การบริหารงานและสรา้งแรงจูงใจใน
การทำงาน  

เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
และสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน  

จัดกิจกรรมพัฒนา   
การบริหารงานและ
สร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

17 โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน         
ดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิ 
ทัล ตามนโยบายรัฐบาล 

จัดฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล
ตามนโยบายรัฐบาล 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

 

1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
การทำงาน 

สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 17 โครงการ - - 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000  1,632,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
 4.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

๑๓๓ 

แบบ ผ.02 

 



          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
 4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑๓๓ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการส่งเสริมคณุธรรม     

จริยธรรมเพื่อพัฒนาเด็ก       
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริย- ธรรมพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน 

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
ให้แก่เด็ก และเยาวชน 

2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 

 

1 ครั้ง / ป ี เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของชมรมผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและส่งเสรมิ
จริยธรรม คณุธรรม 

ฝึกอบรม ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง / ป ี เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมที่ด ี

 

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพกลุ่มสตรีและศึกษา  
ดูงาน 

เพื่อให้กลุ่มสตรีมีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ในการ
ประกอบอาชีพ 

ฝึกอบรม ส่งเสริมให้กลุม่
สตรมีีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง / ป ี พัฒนาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา 
เด็กและเยาวชนตำบลห้วย
แอ่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเด็ก 

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนในตำบล
ห้วยแอ่ง 

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  จำนวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม  

เด็กและเยาวชนได้   
รับการสนับสนุนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี/กลุ่มอาชีพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ
สตรี และกลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ 

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
กลุ่มสตร ี

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  จำนวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม      

สตรีในตำบลไดร้ับ  
การสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพ 

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

6 โครงการพัฒนาเยาวชนโดย
การเรยีนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อพัฒนาเยาวชนในด้านการ 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ให้
เยาวชนในตำบล ห้วยแอ่ง 

40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนมีความรู้  
และนำมาใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 



          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
 4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑๓๔ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
7 โครงการส่งเสริมสถาบัน

ครอบครัวอยู่ดมีีสุข  
  

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก เยาว  
ชน ผู้นำชุมชน และประชา 
ชน สื่อสารภาษาอังกฤษใน
เบื้องต้นได้  
2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ พร้อมด้านการ
สื่อสารประชาคมอาเซียน
ให้แก่เด็กและเยาวชน  

จัดอบรม/กิจกรรมให้กับ
สมาชิกในครอบครัว(พ่อ แม่ 
ลูก) 

20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 ปัญหาสังคมที่เกิด
จากครอบครัว  
ลดลง 
   

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
ของตนเองต่อ
ครอบครัว 

 

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

8 โครงการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยผูสู้งอาย ุ 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้    
ความเข้าใจผูสู้งอาย ุเกี่ยว    
กับ สาเหตุ และการเปลี่ยน 
แปลงทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ การออกกำลังกาย     
เพื่อสุขภาพกาย และจิตใจ  
รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเอง  
และหลีกเลีย่งสาเหตุที่จะ     
ทำให้เกิดความพิการ  
2.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ    
และศักยภาพผูสู้งอายุ ให้
สามารถช่วยเหลือตนเอง  

 

กลุ่มผูจ้ะเข้าสู่วัยสูงอายุ อายุ
ระหว่าง 50 - 60  ปี ใน
ตำบลห้วยแอ่ง  

40,000  40,000  40,000  40,000   40,000  จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ผู้สูงอายไุด้รับความ 
รู้ ความเข้าใจใน 
องค์ความรู้ เกี่ยว  
กับ การพัฒนาการ 
ช่วงวัยสูงอายุการ
ฟื้นฟ ูสมรรถภาพ
ร่างกาย จิตใจ  
สังคม เศรษฐกิจ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี
และมีความสุข  

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 



          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 
 4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑๓๕ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
9 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน 

  
เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ   
สภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
สภาองค์กรชุมชน   

อบรม/จดักิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการดำเนินงาน
สภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
สภาองค์กรชุมชน 

10,000  

 

 

 10,000 

  

 10,000  10,000  10,000  สมาชิกมีความรู้ 
ด้านการพัฒนา  
กลุ่มองค์กรเพิ่มขึ้น 

สมาชิกกลุ่มสภาฯ 
มีความรูเ้พิ่มขึ้นใน
การบริหารจัดการ
กลุ่มองค์กรของ
ตนเอง 

กองสวัสดิการ  
สังคม อบต.
ห้วยแอ่ง 

รวม 9 โครงการ - - 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
    5.2 แผนงานการเกษตร  

๑๓๗ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการท้องถิ่นอาสา 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

จัดหาต้นไม้ปลูกตาม
โครงการฯ ภายในตำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง / ป ี เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้
ในตำบล 

กองส่งเสริม      
การเกษตร       
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรตฯิ ในพื้นที่ตำบล
ห้วยแอ่ง 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

จัดหาต้นไม้ปลูกตาม
โครงการฯ ภายในตำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 หมู่บ้าน เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้
ในตำบล 

กองช่าง      
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการปลูกป่าไม้ผล /ไม้
ยืนต้น / ไผ่ลมืแล้ง 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

จัดหาไม้ผล / ไผล่ืมแล้ง
ปลูกในพ้ืนท่ี ภายในตำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 หมู่บ้าน เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้
ในตำบล 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการตำบลห้วยแอ่ง
ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน
และเยาวชนภายในตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ี
ป่าไม้ให้อุดม
สมบูรณ ์

  กองสาธารณสุข     
อบต.ห้วยแอ่ง 

5 โครงการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

รณรงค์จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ี
ป่าไม้ให้อุดม
สมบูรณ ์

กองสาธารณสุข  
อบต.ห้วยแอ่ง 

6 โครงการปลูกหญ้าแฝก 
ตามแหล่งน้ำสาธารณะ 
หมู่ที่ 1-10 
 

เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปลูกหญ้าแฝก ตามแหล่ง
น้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 หมู่บ้าน ป้องกันดิน
พังทะลาย 

กองส่งเสริม
การเกษตร  
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
    5.2 แผนงานการเกษตร  

๑๓๘ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชและพืชสมุนไพรอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริฯ 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
พืชสมุนไพร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 หมู่บ้าน อนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชและ 
พืชสมุนไพร 

กองส่งเสริม
การเกษตร  
อบต.ห้วยแอ่ง 

8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (ทฤษฎีใหม่) 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส่งเสริมและพัฒนากลุม่
อาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 หมู่บ้าน ส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

กองส่งเสริม
การเกษตร  
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 8 โครงการ - - 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 5.3 แผนงานสาธารณสุข   

๑๓๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการประกวดหมู่บ้าน

ต้นแบบจัดการขยะรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมประกวด
หมู่บ้านต้นแบบจดัการ
ขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้านในตำบลห้วยแอ่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง / ป ี หมู่บ้านใน
ตำบลห้วยแอ่ง
จัดการขยะได้
อย่างถูกวิธี 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการดำเนินงาน 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ในท้องถิ่น 

หมู่บ้านในตำบลห้วยแอ่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง / ป ี ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอุดม
สมบูรณ ์

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการจดัการขยะแบบ
บูรณาการ 3 ระบบ 

เพื่อรักษาความสะอาด
ของชุมชน 

จัดการขยะและคัดแยก
ขยะรีไซเคลิ จัดตั้ง
ธนาคารขยะ 

200,000   200,000  200,000  200,000  200,000  10 หมู่บ้าน การจัดการขยะ
ที่ด ีและลด
มลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการดำเนินงานด้านบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1-10 

เพื่อรักษาความสะอาด
ของชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณ / 
จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการกำจดัขยะ 

100,000   100,000  100,000  100,000  100,000  10 หมู่บ้าน การจัดการขยะ
ที่ดี และลด
มลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม 

 กองสาธารณสุข
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 4   โครงการ - - 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000    
 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๖6)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
     5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

๑๔๐ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๑ โครงการเยาวชนต้นกล้า
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
ให้กับเด็กและเยาวชน
ในตำบลห้วยแอ่ง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมน่า
อยู ่

ปลูกจิตสำนักให้
เยาวชนในตำบล
ห้วยแอ่งมีความ  รู้
ความเข้าใจและ
ร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อม  

กองสวัสดิการ 
สังคมฯ อบต.
ห้วยแอ่ง 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๒ 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
1 

 
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนน คสล. ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เส้นทาง  
ต่างๆภาย   
ในตำบล 

การคมนาคม 
ขนส่ง สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง        
อบต.ห้วยแอ่ง  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนน คสล. ท่ีมีความ 
เหมาะสมกับสภาพ      
พื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เส้นทาง
ต่างๆภาย 
ในตำบล 

การคมนาคม 
ขนส่ง สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

 3 โครงการก่อสร้างถนนลาด   
ยาง(ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต) ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง(ปูผิว  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี) 
ที่มีความเหมาะสม   
กับสภาพพ้ืนท่ี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เส้นทาง 
ต่างๆภาย  
ในตำบล 

การคมนาคม 
ขนส่ง สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

 4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหรือหิน
ลูกรัง ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร  
ไปมา สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนดินลงหินคลุก
หรือหินลูกรังท่ีมี 
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เส้นทาง 
ต่างๆภาย  
ในตำบล 

การคมนาคม 
ขนส่ง สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง  

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๓ 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
 5 โครงการก่อสร้างถนน    

ลาดยาง(ปผูิวแอสฟัลทต์ิก    
คอนกรีต) ภายในตำบล   

เพื่อให้ประชาชน  
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง(ปูผิว   
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี) 
ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เส้นทาง 
ต่างๆ ภาย  
ในตำบล 

การคมนาคม 
ขนส่ง สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง       
อบต.ห้วยแอ่ง 

6 
 

โครงการจดัซื้อถังเก็บน้ำ  
ฝนไฟเบอร์หรือพลาสติก
ความจุ 2,000 ลติร     
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ถังเก็บน้ำฝนไฟเบอร์
หรือพลาสติกความจุ 
2,000 ลิตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
ตลอดป ี

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

7 โครงการธนาคารน้ำใต้
ดินหมู่ที่ 1-10 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  
น้ำท่วม น้ำเค็ม น้ำเสีย 
น้ำท่ีไม่มีคณุภาพ  

ธนาคารน้ำใต้ดินทีม่ี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
ตลอดป ี

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหอถังสูง 
พร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 
1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาหอถังสูง
พร้อมอุปกรณ์ทีม่ี  
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
ตลอดป ี

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

 9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่       
1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลังกาย 
 

ก่อสร้างลานกีฬาทีม่ี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ลานกีฬาออก
กำลังกาย 
 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๔ 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน    

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
 10 โครงการก่อสร้างสนาม

กีฬาตำบล  
เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง 
กายและเล่นกีฬา 

สนามกีฬาที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สนามกีฬาออก
กำลังกาย 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

11 โครงการก่อสร้างหลังคา         
โดมลานเอนกประสงค์         
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อสร้างชุมชนให้เข้ม 
แข็งและอำนวยความ
สะดวกประชาชน 

ก่อสร้างหลังคาโดม
ลานเอนกประสงค์ที่
มีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 10 
หมู่บ้าน 

สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

12 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ในบริเวณพื้นท่ีเกาะลอย 
กุดโดและสถานท่ีต่างๆ 
ในเขตตำบลห้วยแอ่ง 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ีดีใน
บริเวณพื้นท่ีเกาะลอย
กุดโดและสถานท่ีต่างๆ 
ในเขตตำบลห้วยแอ่ง 

ภูมิทัศน์ที่ดีในบรเิวณ
พื้นทีเ่กาะลอยกุดโด  
และสถานท่ีต่างๆ ใน 
เขตตำบลห้วยแอ่ง 

10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 10 แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีดเีป็น
สถานท่ีออกกำลัง
กายทำกิจกรรม    
จัดงานบุญประ   
เพณีต่างๆ   

 กองช่าง 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

 13 โครงการก่อสร้างศูนย์
สภาองค์กรชุมชนตำบล
ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1-10 

เพื่อสร้างชุมชนให้ 
เข้มแข็งและสะดวก  
ในการให้บริการ  

ศูนย์สภาองค์กร 
ชุมชนตำบลห้วยแอ่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000    10 แห่ง สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง  

กองสวัสดิการ
สังคม อบต. 
ห้วยแอ่ง 

14 โครงการก่อสร้างศูนย์    
สภาองค์กรชุมชนตำบล  
ห้วยแอ่ง  

เพื่อสร้างชุมชนให้ 
เข้มแข็ง  

ศูนย์สภาองค์กร 
ชุมชนตำบลห้วยแอ่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000     1 แห่ง สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง  

กองสวัสดิการ
สังคม อบต. 
ห้วยแอ่ง 

รวม 14 โครงการ - - 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๔๕ 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
1 โครงการติดตั้งแผงโซล่า

เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร 
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
และมีกระแสไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อ
ใช้ในการเกษตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 หมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์       
สิน และมีกระแส    
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

2 โครงการไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อส่งเสริมและปลูก
จิตสำนึกใหร้ับรู้ถึง
เทคโนโลยีการผลติ
ไฟฟ้าที่สะอาด รู้คุณ 
ค่าของพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จริง และ
ร่วมกันใช้พลัง งาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

ได้ประหยดัค่าไฟฟ้าที่ต้อง
จ่ายให้กับการไฟฟ้าฯโดย 
จะประหยัดค่าไฟฟ้าใน 
ส่วนท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า  
จากเซลล์แสงอาทิตย์
ทดแทนการใช้ไฟฟ้าปกต ิ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 หมู่บ้าน เพื่อประหยดัค่า   
ไฟฟ้าและมีกระแส        
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

 

 

รวม 2 โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - 
 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

           2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๖ 

 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 
หนองเบ็ญใหญ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ฝายน้ำล้นหนองเบ็ญ
ใหญ่ กว้าง 8 ม. ยาว 
21 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

2,000,000 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

2 โครงการขุดลอกลำห้วยแก
ดำ หมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกลำห้วยแกดำ 
ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

3 โครงการขุดลอกหนอง
เบ็ญใหญ่ (เพิ่มเติม)      
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองเบ็ญใหญ่ 
พื้นที่ 15 ไร่ ลึก 4 ม.
ยาว 250 ม. กว้าง 
100 ม. หรือมีความ
เหมาะสมกับสภาพ 
พื้นที ่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

4 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ำลำห้วยแอ่ง-กุดเชียงสา 
หมู่ที่ 1 

 

เพื่อให้ประชาชนมี 
น้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
ลำห้วยแอ่ง-กุดเชียง  
สาที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

           2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๗ 

 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
5 โครงการขุดลอก

หนองประปา     
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองประปา 
หมู่ที่ 1 กว้าง 8 ไร่ 
ยาว 90 ม. ลึก 2 ม. 
หรือมีความเหมาะสม
กับสภาพ พื้นที่ 

1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร    
ในฤดูแล้ง 

 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

6 โครงการติดตั้ง
สถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าหนองเบ็ญ
ใหญ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตร 
กรทำการ เกษตร  
นอกฤดู 

สถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าหนองเบ็ญใหญ่
ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

7 โครงการวางท่อ
ส่งน้ำจากห้วยแก
ดำถึงอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1-
10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ใช้เพื่อทำการเกษตร 

ท่อส่งน้ำจากห้วยแก
ดำถึงอ่างเก็บน้ำห้วย
แอ่งสาที่มีความ
เหมาะ สมกับสภาพ
พื้นที ่

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 เส้น ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรใน 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 7 โครงการ - - 31,000,000 31,0000,000 31,0000,000 31,000,000 31,000,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
 3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๘ 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๑ โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวติดตั้ง
ระบบเสียงตามสาย   
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร 
ที่ทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ ์

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ ์

กองช่าง  
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 1,0000,000 1,0000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
    5.1 แผนงานเคหะและชมุชน                 

๑๓๖ 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการสอบเขตทีส่าธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 1-10 
เพื่อสำรวจแนวเขตที่ 
ดินสาธารณประโยชน์
ของตำบลห้วยแอ่ง 

วัดและกั้นแนวเขต
สาธารณะหมู่ที่ 1-10 

 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  10 
หมู่บ้าน 

มีพื้นท่ีสาธารณะใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง     
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคมมีสขุ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   
     3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑๔๙ 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ 

เครื่องเล่นออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่อง
เล่นออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 1-10 

  1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  2 ครั้ง / ป ี ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ด ีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข  
อบต.ห้วยแอ่ง 

๒ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ 
เครื่องเล่นกลางแจ้งให้กับ
และโรงเรียนในเขตตำบล
ห้วยแอ่ง 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการ ที่ดี 
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนในเขตตำบล
ห้วยแอ่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000  5 แห่ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดี สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ห้วยแอ่ง 

รวม 1 โครงการ - - 3,000,000 3,0000,000 3,0000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 
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ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

 
 



 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
 รับผิดชอบ      

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 ครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู ้
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

๑๑,0๐๐ ๑๑,0๐๐ ๑๑,0๐๐ ๑๑,0๐๐ ๑๑,0๐๐ สำนักปลดั  
อบต.ห้วยแอ่ง 

๒ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 ครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมมุ       
๑๕๐ น้ิว จำนวน ๑ จอ  
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

๒๑,๘๐๐ ๒๑,๘๐๐ ๒๑,๘๐๐ ๒๑,๘๐๐ ๒๑,๘๐๐ สำนักปลดั  
อบต.ห้วยแอ่ง 

๓ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)     
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  

23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ สำนักปลดั  
อบต.ห้วยแอ่ง 

๔ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 ครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบังานประมวลผล
จำนวน ๑ เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  

23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ สำนักปลดั  
อบต.ห้วยแอ่ง 

๕ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 ครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน  ๑ เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 สำนักปลดั  
อบต.ห้วยแอ่ง 



 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ       

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

  ๖ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 ครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จำนวน ๑ เครื่อง  
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

๗ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 ครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู ้
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

๑6,5๐๐ ๑6,5๐๐ ๑6,5๐๐ ๑6,5๐๐ ๑6,5๐๐ กองคลัง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

๘ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบังานประมวลผล
จำนวน ๑ เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ กองคลัง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

๙ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง    
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ กองคลัง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

10 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จำนวน  ๑ เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป  
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 
 
 
 

๑๒,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐   ๑๒,๐๐๐ กองการศึกษา   
อบต.ห้วยแอ่ง 



 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ   

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

11 แผนงานสังคม
สังเคราะห ์

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)     
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐   กองสวัสดิการ   
สังคม อบต. 
ห้วยแอ่ง 

12 แผนงานสังคม
สังเคราะห ์

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องทำน้ำเย็น  แบบถังคว่ำ   
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500  กองสวัสดิการ   
สังคม อบต. 
ห้วยแอ่ง 

13 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน  ๑ เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  

4,900 4,900 
 

4,900 4,900 4,900 สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 

14 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์โรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง                             
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลดั   
อบต.ห้วยแอ่ง 

 
15 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ทางการแพทย ์ ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ประภทตา่งๆ 

โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุข 
อบต.ห้วยแอ่ง 



 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ   

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องโมล์หล่อคอนกรีตแบบสี่เหลีย่ม จำนวน ๖ ลูก 
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
๑) แบบหล่อทรงเหลี่ยม  
๒) ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๑๕ ซ.ม. (กว้าง x ยาว x สูง) 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 12,000 กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 
 
 
 
 

17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบอเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า     
6 ตัน 6 ล้อ                                                      
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค กระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

1,500,000   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

19 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น ไฟกระพริบเตือนจราจรติดแผงโซลาเซล                    
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั
อบต.ห้วยแอ่ง 

20 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น กระจกโค้งนูนบริเวณทางแยก โดยมีราคาตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑส์ำนักงบประมาณกำหนดหรือราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั
อบต.ห้วยแอ่ง 

21 แผนงานสร้างความ   
เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายในตำบลห้วยแอ่ง 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 สำนักปลดั
อบต.ห้วยแอ่ง 

22 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อโตะ๊ม้าหินอ่อน  
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 
 



 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ   

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

2570
(บาท) 

23 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี สำนักงาน 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ สำนักปลดั  
อบต.ห้วยแอ่ง 

24 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี ชุดรับแขก 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ กองคลัง   
อบต.ห้วยแอ่ง 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดหาครภุณัฑ์งานบ้านงานครัว 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ กองช่าง    
อบต.ห้วยแอ่ง 

27 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ดับเพลิง จัดหาครภุณัฑ์ดับเพลิง 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 

28 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น จัดหาเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา วิทยุสื่อสาร 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

40,0๐๐ 40,0๐๐ 40,0๐๐ 40,0๐๐ 40,0๐๐ สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 

29 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 น้ิว พร้อมอุปกรณ ์
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 

30 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรตฯิ 
โดยมรีาคาตามบญัชีมาตรฐานครภุัณฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 



 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

2570
(บาท) 

31 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่่ำ
กว่า   2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไมต่่ำกว่า 
110 กิโลวตัต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ                       
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                                   
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป                                      
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ  4 ประตู                                   
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษสีรรพสามติ            

1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000  สำนักปลัด 
 อบต.ห้วยแอ่ง 

32 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าตดิตั้ง)   
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู   โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖2    

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 
 

33 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าตดิตั้ง)   
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู โดยมี 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนักปลดั 
อบต.ห้วยแอ่ง 
  

34 ทุกแผนงาน ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ทุกประเภท ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งมีคณุลักษณะพื้นฐาน และ
แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
และรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรบั - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีโดยมี
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑส์ำนักงบประมาณ
กำหนดหรือราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกหน่วยงาน 
อบต.ห้วยแอ่ง 
 
 
 
 

                                                                                                                                          รวม  8,098,600  8,098,600  8,098,600 8,098,600  8,098,600  



๑๕๗ 

 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามรายละเอียดแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐810.
๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



๑๕๘ 

 

 
 

     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 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(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 และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
ของที่ระลึก และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ (๓)  



๑๕๙ 

 

 
 

ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ 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 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้อง 
ถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



๑๖๐ 

 

 
 

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 ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 



๑๖๑ 

 

 
 

 
 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามรายละเอียดแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐810.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (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  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 



๑๖๒ 

 

 
 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  



๑๖๓ 

 

 
 

 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๖๔ 

 

 
 

 
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 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
  



๑๖๕ 

 

 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (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
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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 ๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
                     องค์การบริหารตำบลห้วยแอ่ง โดยกองคลังได้ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำ 
ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 (ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563 ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 ข้อ 100 และข้อ 101 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ ณ สำนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายงานรายรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด จำนวนเงิน (บาท) 
หมวดภาษีอากร  
1. ภาษีจัดเก็บเอง 28,924.43 
2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   13,763,766.76 
หมวดค่าธรรมเนียม  
1. ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม    21,465.10 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
1. รายได้จากทรัพย์สิน   86,286.26 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
1. รายได้เบ็ดเตล็ด    3,771.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง - 
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด - 
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก ่อปท.(กำหนดวัตถุประสงค์) 
11,203,875.00 

4. เงินอุดหนุนที่ไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา - 
2. เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6,005,313.00 
3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ - 
4. เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - 
5. เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ - 
6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข - 
7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง - 
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 
หมวดเงินกู้   
1. เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออ่ืนๆ) - 
2. เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม - 
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หมวดรายรับอ่ืนๆ  
1. รายรับอื่นๆ   - 
หมวดบัญชีเงินสะสม  
1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 7,763,950.05 
2. ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 4,473,259.36 

รวมทั้งสิ้น 25,108,088.55 

รายงานรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมวด จำนวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง   
1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ - 
2. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย - 
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 80,000.00 
4. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 169,550.00 
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 32,990.00 
6. เงินสำรองจ่าย 542,157.00 
7. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา - 
8. เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล - 
9. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 5,386,960.00 

หมวดรายจ่ายประจำ  
1. เงินเดือนฝ่ายการเมือง 1,737,754.00 
2. เงินเดือนฝ่ายประจำ 8,652,392.00 
3. ค่าตอบแทน  1,108,272.00 
4. ค่าใช้สอย 3,040,266.07 
5. ค่าวัสดุ 601,292.98 
6. ค่าสาธารณูปโภค 281,948.73 
7. เงินอุดหนุน 718,360.00 
8 อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน   
1. ค่าครุภัณฑ์ 105,800.00 
2. ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 6,191,300.00 
3. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 
4. จ่ายจากเงินสะสม 1,995,170.00 
5. จ่ายจากเงินกู้ - 
6. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 

รวมทั้งสิ้น 30,264,912.78 
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ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในการบริหาร

ราชการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง   ได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีและได้จัดทำเป็นรายงาน เพ่ือใช้ประกอบการแสดงผลงานและ
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1 โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แอ่ง 

4,500,000 - งบประมาณ
ไม่เพียงพอ 

2 ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

202,500 202,500  ทำสัญญา 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  100,000 99,500  ทำสัญญา 
4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเลียบคลองชลประทาน 

หมู่ที่ 8 
100,000 99,500  ทำสัญญา 

5 ค่าปรับปรุงก่อสร้างถนนคสล. (จากหน้าบ้านนางบุญทัน  
คำทอน - หน้าบ้านนางพรทิพย์  คำผายจันทร์) หมู่ที ่10 

100,000   รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง   
 ดำเน ินการ 

6 ค่าปรับปรุงก่อสร้างถนนคสล. (จากหน้าบ้านนายยศพล 
อัครเทพ - หน้าบ้านนายจันทร์แดง คำสอนทา) หมู่ที่ 10 

144,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง  
 ดำเน ินการ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากม.4-ม.8) 
หมู่ที่ 4  

400,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง  
 ดำเน ินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน
นายพูล โสกชาตรี หมู่ที่ 9 

280,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ม.8-ม.10 
หมู่ที่ 8 

300,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 5LL 
หมู่ที่ 1 

300,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  326,000  รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  229,000   รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  400,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9  120,000  รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

15 โครงการก่อสร้างบันไดท่าน้ำเกาะลอยกุดโด หมู่ที่ 10   56,000  รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต หมู่ที่ 3  71,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 
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17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต หมู่ที่ 6 300,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

18 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 2 

74,000  รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
 ดำเน ินการ 

19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ำ (จำนวน 4 จุด) หมู่ที่ 5 

400,000 รายจ่ายค้างจ่าย  อยู่ระหว่าง 
  ดำเน ินการ 

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างทุกหมู่บ้านภายในตำบลห้วยแอ่ง 

50,000 49,760   

รวม 3,950,000 447,760  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม่) 

20,000 -   

รวม 20,000 -  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุตำบลห้วย
แอ่ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 

30,000 30,000 
 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

30,000 -  

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชนตำบลห้วยแอ่ง 

30,000 20,300  

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการและ
กิจกรรมรดน้ำขอพร 

40,000 39,940 
 

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,556,000 4,336,900  
6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,248,000 1,099,200  
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 114,000  
8 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยแอ่ง 20,000 -  
9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 80,000 80,000  

10 โครงการสนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครกู้ชีพ  

510,000 490,000  

11 โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล(EMS) 10,000 -  
12 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร.และ

พนักงาน กู้ชีพ 
5,000 -  

13 โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.  5,000 -  
14 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 50,000 37,400  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

15 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน 

25,000 -  

16 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 91,000 90,190  
17 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 30,000 -  
18 โครงการปกป้องสถาบัน 50,000 -  
19 โครงการฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 47,000 -  
 20 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 30,000 -  
21 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  20,000 -  
22 โครงการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้าน

โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด 
20,000 18,480  

23 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 20,000 -  
24 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็วระดับตำบล (SRRT) 
10,000 -  

25 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำ
ตำบล 

20,000 -  

26 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

20,000 15,045  

27 อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 -  

28 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
1-10 

300,000 200,000  

29 อุดหนุนโครงการในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

10,000 -  

 รวม 7,477,000 6,571,455  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000 29,750  
2 โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนของ ศพด. 10,000 -  
3 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 9,425  
4 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ผู้ปกครองฯเรื่องการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านโภชนาการของเด็ก 
20,000 - 

 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 - 
 

6 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว) 

110,500 110,500  
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7 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

55,370 40,480  

8 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.) 

343,000 266,000  

9 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยแอ่ง 

438,800 485,011.74  

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเขตตำบลห้วยแอ่ง 

636,000 649,000  

11 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

5,000 -  

12 โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/
สมาชิกอบต./พนักงานส่วนตำบล อปท. 

200,000 146,770  

13 วัสดุกีฬา 25,000 -  
14 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปต้าน

ยาเสพติด 
50,000 48,920  

15 โครงการฝึกอบรมศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000 -  
16 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000 24,985  
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 177,463  
18 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 100,000 -  
19 ค่าต่อสัญญาเว็บไซด์ (บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร) 7,500 7,000  
20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมองค์กร (OD) ฯ 208,900 198,650  
21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. 10,000 -  
22 โครงการวันท้องถิ่นไทย 2,000 -  
23 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่สมาชิก อบต. 30,000 -  
24 อุดหนุนเพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
25,000 25,000  

25 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 30,000 -  
26 โครงการพัฒนา/ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 10,000 -  
27 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี 5,000 -  
28 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง (หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่) 
30,000 30,000  

29 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยแอ่ง  

29,000 29,000  

 รวม 2,813,070 2,277,954.74  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1 โครงการสอบเขตท่ีสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1-10 30,000 -  
2 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30,000 -  
3 โครงการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
20,000 18,480  

4 โครงการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบล
ห้วยแอ่ง 

20,000 -  

5 โครงการเยาวชนต้นกล้ารักษาสิ่งแวดล้อม 20,000 -  
6 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เฉลิมพระเกียรติฯ 
30,000 30,000  

7 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“หมู่บ้านสะอาดระดับตำบลห้วยแอ่ง” 

45,000 31,050  

รวม 195,000 79,530  
 

             จากรายละเอียดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้การจัดสรรและใช้จ่ายจริงตามโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ 86 โครงการ 
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.47 
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.53  

                  นอกจากนี้  มีโครงการที่หน่วยงานอ่ืนๆ จัดขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งได้ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ อีกเป็นจำนวนมาก ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้
จัดให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบ เป็นองค์กรที่
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์   ได้แก่ การจัดให้ประชาชน
และชุมชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา เพ่ือเสนอแนะปัญหาและความต้องการ ร่วมกันกำหนด
แนวทางการพัฒนาและในการตรวจสอบการทำงาน  จัดให้ตัวแทนของชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา กรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น 
                   ผลการปฏิบัติงานบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งที่ ได้ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริงทุกประการ และสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น  และประการสำคัญที่สุดคือการแก้ไขปัญหาและตรงกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

   (๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย  
น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที  
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     (๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ โรคโรคติดต่อ และโรคระบาดอุบัติใหม่ที่ส่งผล

อันตราย หรือคร่าชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า โรคลัมปีสกิน เป็นต้น โดยแนวทางการ
แก้ไขปัญหา คือ ควบคุม เฝ้าระวัง ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การทำลาย  การรักษา   

      (๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการ
ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วง
ปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

       (๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบลในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยา
เสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

       (๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา
ของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนน
ในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
           (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
         (๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
จำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
         (๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ 
ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมี
หลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำ
หมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
         (๒.๓) ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยัง
มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การ
เลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมชำรุด และยังไม่ครบ   
 
       


