
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ประตูการค้า การลงทุน เช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่

                                                              1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                                            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าห้วยบังอ่ี หมู่ท่ี 8 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กว้าง 4 ม. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

บ้านโนนสะอาด เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ยาว 50 ม. จ้านวนประชาชน

ได้รับประโยชน์

2 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบังอ่ี หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้การคมนาคมสัญจรไปมา กว้าง 8 ม. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละ 60 ของ ระยะเวลาในการเดินทาง กองช่าง

บ้านโนนสะอาด ต้าบลหนองแวง ถึง มีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ยาว 70 ม. จ้านวนประชาชน ลดลง

บ้านนาสองเหมือง ต้าบลนากอก ลดระยะเวลาการเดินทาง ได้รับประโยชน์

3 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยทราย หมู่ท่ี 6 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กว้าง 4 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

บ้านโนนก่อและหมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ยาว 15 ม. จ้านวนประชาชน (อบจ.)
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ได้รับประโยชน์

                                                              1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                                            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

4 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าแบบฝายน้้าล้น 1. เพ่ือลดความรุนแรงของ หมู่ท่ี 10 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพังทลาย กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บริเวณศาลปู่ตา บ้านบังอ่ี กระแสน้้า ลดการชะล้างพัง- จ้านวนประชาชน ของตล่ิง

ทลายของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

5 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยเค็งตอนบน เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กว้าง 4 ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ยาว 8 ม. จ้านวนประชาชน

 ได้รับประโยชน์

6 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยจงอาง เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กว้าง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ยาว 8 ม. จ้านวนประชาชน

ได้รับประโยชน์

7 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยจงอาง เพ่ือให้การคมนาคมสัญจรไปมา หมู่ท่ี 9 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ 60 ของ ระยะเวลาในการเดินทาง กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม มีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน จ้านวนประชาชน ลดลง

ลดระยะเวลาการเดินทาง ได้รับประโยชน์

8 ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทาง กว้าง 6 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 9บ้านเหล่าต้นยม ต.หนองแวง การเกษตรมีความสะดวก และ ยาว 5,000 ม. จ้านวนประชาชน ลดระยะเวลาในการ
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ถึงบ้านนาหัวภู ต้าบลนาโสก รวดเร็ว และเป็นถนนปลอดฝุ่น ได้รับประโยชน์ เดินทาง

                                                              1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                                            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

9 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จากหมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา กว้าง 6 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บ้านเหล่าหลวง ถึงหมู่ท่ี 8 สะดวกและลดปัญหาฝุ่นละออง ยาว 4,000 ม. จ้านวนประชาชน สะดวก ปลอดภัยและ

บ้านโนนสะอาด ได้รับประโยชน์ ลดปัญหาฝุ่นละออง

10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง ก่อสร้างประปา 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง เพียงพอและท่ัวถึง แบบบาดาล จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง กรมทรัพยากรน้้า

ขนาดใหญ่ ได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 1

11 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายก้ันน้้าภูสร้าง เพ่ือให้ฝายก้ันน้้ามีอายุการ หมู่ท่ี 9 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ ฝายก้ันน้้ามีอายุการ กองช่าง

ห้วยลึก หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม ใช้งานนานข้ึน จ้านวนประชาชน ใช้งานนานข้ึน

ได้รับประโยชน์

12 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางถนน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ ติดต้ังไฟฟ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรเวลากลางคืนสะดวกกองช่าง

ชยางกูร  หมู่ท่ี 10 , 11 สัญจรไปมาเวลากลางคืน ส่องสว่าง จ้านวนประชาชน ย่ิงข้ึน

ได้รับประโยชน์

13 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าแบบฝายน้้าล้น เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ช่วง หมู่ท่ี 10 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 ร้อยละ 60 ของ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วง กองช่าง

กันตล่ิงทรุด (ปากทางห้วยกอก) ฤดูแล้ง จ้านวนประชาชน ฤดุแล้งและเพ่ือแก้ไข
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หมู่ท่ี 10 ได้รับประโยชน์ ปัญหาภัยแล้ง

                                                              1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                                            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

14 ก่อสร้างตลาดชุมชน หมู่ท่ี 8 เพ่ือมีสถานท่ีในการแลกเปล่ียน หมู่ท่ี 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานท่ีในการจ้าหน่าย กองช่าง

บ้านโนนสะอาด สินต้า และจ้าหน่ายสินค้า จ้านวนประชาชน ใกล้บ้าน ประหยัดค่า

ใกล้บ้าน ได้รับประโยชน์ ใช้จ่ายในการเดินทาง

15 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทราย เพ่ือให้การคมนาคมสัญจรไปมา กว้าง 7 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ระยะเวลาในการเดินทาง กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่าเช่ือม หมู่ 3 มีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ยาว 20 เมตร จ้านวนประชาชน ลดลง

บ้านหนองกระโซ่ ลดระยะเวลาการเดินทาง ทางเท้าข้างละ1.20ม. ได้รับประโยชน์

16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง ก่อสร้างประปา 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ เพียงพอและท่ัวถึง แบบบาดาลขนาด จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง กรมทรัพยากรน้้า

ใหญ่ หมู่ท่ี 3 ได้รับประโยชน์

17 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง ก่อสร้างประปา 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

 หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง เพียงพอและท่ัวถึง แบบบาดาล จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง กรมทรัพยากรน้้า

ขนาดใหญ่หมู่ท่ี11 ได้รับประโยชน์

18 ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าระบบ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าไว้ใช้ตลอด ฝายน้้าล้น 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง

ส่งน้้า ประตูระบายน้้าห้วยบังอ่ี ท้ังปี จ้านวนประชาชน ตลอดปี และเป็นการ (กรมทรัพยากรน้้า)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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พร้อมระบบส่งน้้า หมู่ท่ี 8 เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้รับประโยชน์ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานรากพัฒนาอย่างย่ังยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน

                                                              2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                                               2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ขุดลอกห้วยจงอาง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง หมู่ท่ี 4,9 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านป่งแดง และหมู่ท่ี 9 ท่ัวถึงและเพียงพอ จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง

บ้านเหล่าต้นยม เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง ได้รับประโยชน์

2 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าภูสร้าง หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง หมู่ท่ี 9 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านเหล่าต้นยม ท่ัวถึงและเพียงพอ จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง ได้รับประโยชน์

3 ขุดลอกกุดวงพระจันทร์ หมู๋ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กว้าง 50 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านหนองแวง ท่ัวถึงและเพียงพอ ยาว 170 ม. จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง ลึก 1.5 ม. ได้รับประโยชน์

4 ขุดลอกห้วยทรายตอนล่าง หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กว้าง 9.50 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านหนองแวง ท่ัวถึงและเพียงพอ ก้นล้าห้วย จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง กว้าง 6 ม. ได้รับประโยชน์

ยาว1,000ม.ลึก3.5ม.

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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                                                              2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                                               2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือ ขุดเจาะ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

อุปโภค บริโภค และเพ่ือการ บ่อบาดาล จ้านวนประชาชน เพียงพอและท่ัวถึง

เกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 11 ได้รับประโยชน์
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                                                              2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรมและการท่องเท่ียว

                                                                                   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภูสร้าง เพ่ือให้มีสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อสร้างฝายน้้าล้น 30,886,000 30,886,000 30,886,000 30,886,000 30,886,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานท่ีท่องเท่ียวในเขต กองช่าง

ผาหยาด หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม ในเขตต้าบล สันฝายสูง 1.50ม. จ้านวนประชาชน ต้าบล

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนผนังข้างสูง 3 ม. ได้รับประโยชน์ ช่วยสร้างรายได้ให้กับ

ในพ้ืนท่ี กว้าง 10 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนลาดยาง

กว้าง6 ม. ยาว7กม.

2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเมือง 3 ธรรม เพ่ือให้มีสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อสร้างถนนคสล. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานท่ีท่องเท่ียวในเขต กองช่าง

วัดภูฮัง หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน ในเขตต้าบล กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน ต้าบล

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนยาว 1,580 ม. ได้รับประโยชน์ ช่วยสร้างรายได้ให้กับ

ในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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