
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 

00    



 

 

 

คำนำ 
 
 
    บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือให้การ
พัฒนาการกระจายอำนาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล  การเงิน
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จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น  ให้
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สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 
   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงฉบับนี้ขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11 

     สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

▪▪  ด้านกายภาพด้านกายภาพ  
▪▪  ด้านการเมือง/การปกครองด้านการเมือง/การปกครอง  
▪▪  ประชากรประชากร  
▪▪  สภาพทางสังคมสภาพทางสังคม  
▪▪  ระบบบริการพ้ืนฐานระบบบริการพ้ืนฐาน  
▪▪  ระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจ  
▪▪  ศาสนาศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรม  
▪▪  ทรัพยากรกรรมชาติทรัพยากรกรรมชาติ  
▪▪  อื่น ๆอื่น ๆ  
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1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
        ประวัติความเป็นมา 

เหตุที่ได้ชื่อ  “วังม่วง”   เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ำคล้ายลูก  ระนาดที่ตั้งของ
บ้านวังม่วงมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่ใสสะอาดที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค  มีต้นมะม่วงป่าขึ้นรอบหนองน้ำ  มีพ้ืนที่ป่าไม้
อุดมสมบูรณ์และมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี   จึงมีคนเริ่ม 

เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือทำมาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากข้ึนและมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่าง
อำเภอบ้านไผ่กับชุมชน   และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล 
“วังม่วง”ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากวังม่วงหมู่ที่ 1 
    ตำบลวังม่วงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งแยกจากตำบลเปือยน้อยและได้รับการ
ประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลวังม่วง   มีผลเมื่อวันที่  30  กันยายน  2514 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่และเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  
28  กันยายน  2514  เดิมมี  7  หมู่บ้าน    ซึ่งปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองท้องที่เป็น  8  หมู่บ้าน คือ บ้านวังม่วง หมู่
ที่ 1,2  , บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3,7 , บ้านโนนสว่าง หมู่ที่  4 ,  บ้านห้วยโป่ง  หมู่ที่  5 ,    และบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6,8  
โดยได้ยกฐานะจากสภาตำบลวังม่วง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2539  
จนถึงปัจจุบัน 
 

 ทำเลที่ตั้งตำบล   ตำบลวังม่วงเป็น  1  ใน  4  ตำบลในเขตอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น   มีอาณาเขต
พ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง   4   ส่วน  คือ 
      ทิศเหนือ         จรด ตำบลขามป้อม 

    ทิศตะวันออก     จรด เทศบาลตำบลเปือยน้อย,เทศบาลตำบลสระแก้ว 
                   ทิศตะวันตก     จรด ตำบลป่าปอ  อำเภอบ้านไผ่ 
                ทิศใต้          จรด ตำบลคึมชาด  อำเภอหนองสองห้อง 
 

โดยตำบลวังม่วงอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ระยะทางประมาณ    
6  กิโลเมตร 
  
      ที่ตั้ง    
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เลขที ่ 151  หมูท่ี่ 1  ตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย  
จังหวัดขอนแก่น  40340 
   โทร. ๐ ๔๓๐๔ ๐๑๒๐     
   เว็ปไซค์ http:// www.wangmuang.org 
 
       

 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 

http://www.wangmuang.org/
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คำขวัญตำบลวังม่วง 

 
“ วังม่วงถิ่นงาม ลน้หลามพันธุ์ไม้ น้ำใสดินดี มากมีอ้อยมัน 

สามัคคีกันชาวประชา ตระการตาผ้าไหมงาม” 
 

 
 

แผนที่อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 

 
 

  
ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีเนื้อ
ที่ทั้งหมาด 61.09 ตร.กม. หรือประมาณ 38,181.25 ไร่  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ ม แยกเป็น พ้ืนที่
เกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ อปท. พ้ืนที่ชุมชน ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ อปท.  และพ้ืนที่ที่ไม่
ระวางที่ดิน ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ อปท. 

 
 

 

อบต. 
วังม่วง 

 

บ้านโนนสว่าง 
ม.  4 

บ้านวังม่วง 
    ม. 1,2 

บ้านโสกนาค 
ม. 6,8 

บ้านห้วย
โป่ง 
ม. 5 บ้านห้วยแร ่

ม. 3,7 

ตั้งที ่
อบต.วังม่วง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

    
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
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ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัม่วง 
 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัม่วง 

รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวงัม่วง 

 

เลขานุการสภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัม่วง 

 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  1 บา้นวงัม่วง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2 บา้นวงัม่วง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  3 บา้นหว้ยแร่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 บา้นโนนสว่าง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  5 บา้นหว้ยโป่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  6 บา้นโสกนาค 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  7 บา้นหว้ยแร่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  8 บา้นโสกนาค 
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องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก  3  กอง ทั้งหมด  4  ส่วนราชการ และ 1 หน่วย 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  ๒๐  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  ๑9  คน พนักจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน พนักงานจ้างเหมาทั่วไป จำนวน 8 คน   
รวมทั้งสิ้น  52  คน  ดังนี้ 

 
 
  

                                                           
                                                                                                                    

. 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(1) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
5. งานคุ้มครองและดแูลที ่
    สาธารณะ 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
3. งานนิติการ 
4. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. งานป้องกันและบรรเทาสา 
    ธารณภยั 
6. งานส่งเสริมการเกษตร 
7. งานสวัสดิการและสังคมส่งเคราะห์ 
8. งานงบกลาง 
9. งานการเจ้าหน้าที ่

1. งานบริหารงานการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร ่

สำนักปลัด  
หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป)ระดับต้น(1) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น(1) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น(1) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานศึกษา) ระดับต้น (1)   
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (๑) 



๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น    

งานตรวจสอบภายใน 
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ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน - - - 1 - - - - - - - - - 1 

โครงสร้างส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. (1) 



๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น    

 

 

 

 
                             
 
 
 
 
         

       
  
                    
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน - - 1 1 3 - - 1 2 - - 3 ๑ 10 

โครงสรา้งส่วนราชการ  สำนกัปลดั 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

 

งานบริหารทั่วไป 
 -นกัจดัการงาน
ทั่วไป (ชก.) (1) 
-จพง.ธุรการ (ปง.) 
(1) 
 

งานยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- นักวิเคราะห์นโยบายแผน  
  (ปก.) (1) 
- ผช.นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน(1) 
- ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (1) 

-  

 

งานสวัสดิการและ
สังคมส่งเคราะห ์

- นักพัฒนาชุมชน 
(ชก.) (1) 
- ผช.จพง.พัฒนา
ชุมชน (1)  

งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
- จพง.ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย ชง. (1) 
-ผช.จพง.ป้องกันฯ(1) 
 
 

 (1) นักการภารโรง    (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป)  (3) พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจา้งเหมาทั่วไป) 
 (4) พนักงานซ่อมคอมพิวเตอร์ (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป)  (5) พนักงานขบัรถเก็บขยะ(พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 
 (6) พนักงานเก็บขยะ (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 3 คน  (7) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 
 (8) พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 4 คน   
 (9) เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป)  2 คน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

- 

งานการเจ้าหน้าที ่
- นักทรัพยากรบุคคล    
  (ชก.) (1) 
-ผช.นักทรัพยากร
บุคคล (1) 



๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น    

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
  
 
 
 
 

 
                   
         
 
                                                                  
 
 
 
 
 

       

          

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน 1 - - - 1 - - - 2 - - 3 - 7 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (1)     
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)                                                                         

งานการเงินและบัญชี 

- นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (๑)           
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี(1)                 

- นักวิชาการพสัดุ (ปง./ชง) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)     

โครงสร้างส่วนราชการ  กองคลัง 



๑๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น    

งานประสานสาธารณูปโภค งานคุ้มครองและ 
ดูแลที่สาธารณะ 

งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานออกแบบและ 
ควบคุมอาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส คุณวุฒิ ทั่วไป 
จำนวน 1 - - - 1 - - - 1 - - 2 - 5 

- วิศวกรโยธาชำนาญการ (1)          
พนักงานจ้างตามภารกจิ 

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (-) 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองช่าง 

- นายช่างโยธาชำนาญงาน (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1) 
 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผช.ช่างไฟฟ้า (1) 



๑๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น    

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (1) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผช.นักวิชาการศึกษา (1) 

งานบริหารการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

                                                                        
 
 
 
         
  
 

 
                         

                                                                                                                                 
 
 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป บุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน - - - 1- - - - - - - 2 2 - 5 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่ 
ผู้ดูแลเด็ก (3 ) 

  ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่ 
ครู คศ.1 (1) 

 
  ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
ครู คศ.1 (1) 
ผู้ดูแลเด็ก (1 ) 

  ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) (1) 



๑๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  4  สำนัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  สำนักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
      (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
      (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
(3)  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลวังม่วง 
(4)  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
(5)  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
(6)  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
(7)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
(8)  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ 
(9)  เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
(10)  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน   
(11) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัชำนาญงาน 
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 (๑)  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   
 (๒)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
 (4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
 (5)  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (6)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
-  พนักงานจ้างทัว่ไป  
  (๑) นักการภารโรง  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  (2) คนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป)  
  (3) พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 
  (4) พนักงานซ่อมคอมพิวเตอร์ (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 
 (5) พนักงานขับรถเก็บขยะ(พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 
 (6)พนักงานเก็บขยะ (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป)3 คน 
 (7) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (พนักงานจ้าง
เหมาทั่วไป) 
 (8) พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย (พนักงานจ้างเหมาทั่วไป) 4 
คน 
 (9) เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน     
(พนักงานจ้างเหมาทั่วไป)  2 คน 

๒.  กองคลัง 
 
(1)  ผู้อำนวยการกองคลัง    
(2)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
(3)  นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ   
 
  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
-  จ้างเหมาบริการ 
   (4)  คนงานท่ัวไป (จ้างเหมาบรกิาร) 

๓. กองช่าง 

(1)  ผู้อำนวยการกองช่าง     
(2)  วิศวกรโยธาชำนาญการ   
(3)  นายช่างโยธาชำนาญงาน   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (๒)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

๔.  กองการศึกษาฯ 
(1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม   
(๓)  ครูผู้ช่วย  จำนวน  2 อัตรา 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผ.ช.นักวิชาการศึกษา 
    (2)  ผู้ดูแลเด็ก  6  อัตรา 
- จ้างเหมาบริการ 
   (1)   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (2)   ผู้ดูแลเด็ก  

รวมจำนวน  20 คน รวมจำนวน  36  คน 
 



๑๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก  3  กอง ทั้งหมด  4  ส่วนราชการ และ 1 
หน่วยพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  ๒๐  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  ๑9  คน พนักจ้างทั่วไป จำนวน 
5 คน พนักงานจ้างเหมาทั่วไป จำนวน 8 คน  รวมทั้งสิ้น  52  คน  ดังนี้ 

1.  สำนักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับการ

จัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้
คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การดำเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑3  งาน  คือ 

  1.1  งานบริหารทั่วไป   
    -  งานสารบรรณ 
    -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
    -  งานบริหารงานบุคคล 
    -  งานเลือกตั้ง 
    -  งานวิชาการเกษตร 
    -  งานกิจการสภา 
    -  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
    -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
    -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
    -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 
     -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.3  งานกฎหมายและคดี   
  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.4  งานตรวจสอบภายใน 
  -  งานตรวจสอบภาย 
      -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ



๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

จัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  
จำหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

-  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 

-  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคมุสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย 
      -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                  -  งานติดตามตรวจสอบ 
  -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค 
    -  งานโรคเอดส์ 
      -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสขุ 
         -  งานรักษาและพยาบาล 
      -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
         -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
               -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 

การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น 
และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  1.11  งานสังคมสงเคราะห์       
              -  งานสังคมสงเคราะห์ 
              -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
             -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
  1.12  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     

  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.13  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 
      -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับ และจ่ายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.     
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     
             -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
          -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
           -  งานเก็บรักษาเงิน 
                  -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2  งานบัญชี    
          -  งานการบัญชี 
          -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
          -  งานการเงินและงบทดลอง 
           -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
                  -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

        2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
    -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    -  งานพัฒนารายได้ 
    -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
        -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
    -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
    -  งานพัสดุ 
    -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
        -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  กองช่าง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง 
แก่อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 

 
              3.1  งานก่อสร้าง       
                -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

    -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
    -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
    -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
        -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

         3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
    -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
    -  งานวิศวกรรม 
    -  งานประเมินราคา 
    -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
    -  งานออกแบบ 
       -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

            3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     
    -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
    -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
    -  งานระบายน้ำ 
    -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
        -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          
 



๑๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 3.4  งานผังเมือง    

    -  งานสำรวจและแผนที่ 
    -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
    -  งานควบคุมทางผังเมือง 
        -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
         -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนำไปประกอบ  การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
             4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

    -  งานบริหารวิชาการ 
    -  งานนิเทศการศึกษา 
          -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
        -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

            4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
    -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
    -  งานกิจการศาสนา 
    -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
    -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
    -  งานกีฬาและนันทนาการ 
        -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

         4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 
    -  งานจัดการศึกษา 
    -  งานพลศึกษา 
    -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
    -  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา 
    -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
        -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
 
 



๑๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
มีเนื้อที่ทั้งหมด 61.09 ตร.กม.  หรือประมาณ 38,181.25 ไร่  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม แยกเป็น 
พ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ อปท. พื้นที่ชุมชน ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ อปท. และ
พ้ืนที่ที่ไม่ระวางที่ดิน ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ อปท. 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด

“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง    

 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 

๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

 
1.4  ลักษณะของดิน 

     ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕%  ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วยวังม่วง  ห้วยผือบัง  ห้วยป่าลั่น  ห้วยโป่ง  ห้วยแร่  ห้วยวังเครือจาน   
หว้ยวังหัวข่วง  ห้วยวังกระทง  และห้วยวังทับควาย 

 
         แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแร่    อ่างเก็บน้ำบ้านโสกนาค   อ่างเก็บน้ำวังราษฎร์ 
บ้านวังม่วง  นอกจากนั้นก็เป็นแหล่งน้ำเพ่ือบริโภคสาธารณจำเป็น  ได้แก่  สระน้ำต่างๆ   ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน 
 
๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  พ้ืนที่ป่าไม้ของตำบลวังม่วงส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างจะเสื่อมโทรมจะเหลืออยู่
เป็นป่าจริงๆ ประมาณ  40% โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 1,300 ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที ่  5, 6  ของตำบลวังม่วง 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ

หมู่บ้าน    ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้าน
การเลือกตั้งเป็นอย่างด ี  

๒.๑ เขตการปกครอง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

•  บ้านวังม่วง          หมู่ที่  1     ผู้ปกครอง  นางละมัย  ตรีสูน  
•  บ้านวังม่วง          หมู่ที่  2   ผู้ปกครอง    นายสมชัย   มาโคตร กำนันตำบลวังม่วง 
•  บ้านห้วยแร่         หมู่ที่  3   ผู้ปกครอง    นายเดชมงคล จำปาแก้ว 
•  บ้านโนนสว่าง       หมู่ที ่ 4     ผู้ปกครอง    นายคำพันธ์ สมอนา 
•  บ้านห้วยโป่ง        หมู่ที่  5     ผู้ปกครอง    นายทองม้วน  สมอคำ 
•  บ้านโสกนาค   หมู่ที่  6   ผู้ปกครอง    นายสมหมาย  บุตรสีสวย 
•  บ้านห้วยแร่         หมู่ที่  7      ผู้ปกครอง    นายสุวิทย์  นาดา 
•  บ้านโสกนาค        หมู่ที่  8     ผู้ปกครอง     นายบุญมี เกียงขวา 

 
วังม่วง หมู่ที่ 1 

         บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2243  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2245  โรงเรียนตั้งเมื่อ พ.ศ. 2247  
บ้านวังม่วงขึ้นกับตำบลเปือยน้อย เป็นหมู่ที่  6 ในจำนวน  25 หมู่บ้าน ขึ้นอำเภอพล จ.ขอนแก่น ผู้บุกเบิกและ
เป็นผู้นำคนแรก คือ นายมี พลที  ต่อมา นายขุน จำนง เป็นผู้รักษาการแทน ต่อมากำนันคำ กันหาบาง ต่อมา นาย
หาญ ต่อมานายน้อย เสนา บ้านวังม่วงแยกออกจากอำเภอพลไปขึ้นกับอำเภอชนบท ต่อมานายสังข์ เทศรี ต่อมา
นายอ้าย ชัยเสนหาญ เป็นกำนัน และแยกออกจากอำเภอชนบทไปขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านไผ่ ต่อมานายหา บัวระบัด
ทอง ต่อมานายผดุง ประพันธุ์ ต่อมานายสมหมาย ประพันธุ์ ต่อมา คือนายสมาน มะลิโค ต่อมา นายสุเวช กาศกอง
คนปัจจุบันคือนางละมัย  ตรีสูน 

      อาณาเขตติดต่อ 
      ระยะทางห่างจากอำเภอเปือยน้อย ประมาณ 6 กิโลเมตร 
  ทิศเหนือ        จรดบ้านวังผอื  หมู่ที่ 9 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
  ทิศตะวันออก  จรดบ้านวังม่วงหมู่ที่ 2 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก    จรดบ้านโนนสว่าง ม. 4 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
  ทิศใต้     จรดบ้านห้วยแร่  ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
 
     บ้านวังม่วง หมู่ที  2  

   ตั้งขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2454  โดยมีผู้นำพาคือ นายขุนจำนง กัณหาบาง เป็นกำนันและมีพระอีกหนึ่งรูป ชื่อ 
ฌามาตย์  เป็นผู้ดูแลเรื่องวัดและต่อมาสร้างวัดตั้งชื่อ วัดอัมพวัน บ้านวังม่วง ใน พ.ศ. 2458 เหตุที่ได้มาตั้งบ้านวัง
ม่วงขึ้นตรงที่ปัจจุบัน มาจากการเสี่ยงทายดูจึงได้ที่ที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง และต่อมาได้สร้างโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2475  ชื่อโรงเรียนบ้านวังม่วง มีครูใหญ่ชื่อ นายสมบูรณ์ ร้อยดี และครูวง ประจันสี และมีผู้นำหมู่บ้าน คือ นาย
สมชัย  มาโคตร กำนันตำบลวังม่วง ระยะทางห่างจากอำเภอเปือยน้อย ประมาณ 6 กิโลเมตร 
 
 
 
    



๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

         อาณาเขตติดต่อ 
        ระยะทางห่างจากอำเภอเปือยน้อย ประมาณ 6 กิโลเมตร 

   ทิศเหนือ    จรดบ้านวังผือ  หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือน้อย 
        ทิศใต้    จรดบ้านห้วยแร่  หมู่ที่  3,7  ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย 
      ทิศตะวันออก จรดบ้านหัวขัว  หมู่ที่ 7  ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย 
      ทิศตะวันตก  จรดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย  

 

บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3   
   เดิมหมู่บ้านห้วยแร่ คือหมู่ที่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2460 โดยมี นายทองดี ดีแป้น นายเสมือน ชัยภูมูล เป็นผู้ใหญ่บ้าน และต่อมามีผู้นำหมู่บ้านสับเปลี่ยนกัน
หลายคนตามลำดับ  ชื่อหมู่บ้านเรียกตามลำห้วยแร่  เป็นลำห้วยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มี ความอุดมสมบูรณ์
เพราะสังเกตได้จากการประกอบอาชีพของชาวบ้านทำนาทำไร่ บ้านห้วยแร่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2508 ได้แยกการปกครอง ขึ้นกับตำบลวังม่วง อำเภอบ้านไผ่ เป็นบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 โดยมีนายผัน พรมมา 
และ นายสวน สิงห์อุษา เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้แยกการปกครองขึ้นต่อกิ่งอำเภอเปือยน้อย ในปี 2521  
           อาณาเขต 
   บ้านห้วยแร่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย ระยะทางเป็นทางลูกรัง 
ประมาณ 11 กิโลเมตร  
    ทิศเหนือ    จรดบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย 
    ทิศใต ้    จรดบ้านปอแดง ตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง 
    ทิศตะวันออก จรดบ้านวังหิน หมู่ที่ 7   ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย 
    ทิศตะวันตก  จรดบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย  
 

บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 
  เดิมเป็นที่โคกและเนินป่าสูงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านโนนสว่าง” เมื่อก่อตั้งหมู่บ้านใหม่
โดยเฉพาะลำห้วยทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน คือลำห้วยวังหัวข่วง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้านมาจน
ปัจจุบัน วังหัวข่วงปัจจุบันได้ลอกหนองน้ำเป็นคลองอีสานเขียว บ้านโนนสว่างเริ่มก่อตั้งบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2476  มี
ราษฎรกลุ่มแรกที่มาเริ่มตั้งหมู่บ้าน จำนวน 5 คน ได้แก่ นายดำ , นายคุณ ปิดตาทานัง , นายสอน ช่างสุระ, นาย
ซ่อ ตะลีสุนย์ และ นายบุญจันทร์ วานมนตรี  คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้านนี้อพยพมาจากบ้านเมืองน้อย ต.นาโพธิ์ 
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  และมาจากบ้านวังม่วง ต.คุมชาติ อ.พล และถนนในหมู่บ้านทั้งหมดยาว 12 กิโลเมตร พ้ืนที่
ทั้งหมดของหมู่บ้าน ประมาณ 1,973  ไร่ แยกเป็น พ้ืนที่อยู่อาศัย ประมาณ 85 ไร่ พ้ืนที่ใช้ทำการเกษตร 
ประมาณ 1,884 ไร่ และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ประมาณ 4 ไร่ 
อาณาเขตติดต่อ 
  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4  ระยะทางห่างจากอำเภอเปือยน้อย   7    กิโลเมตร 
  ทิศเหนือ    จรดบ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8  ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย 
    ทิศใต้    จรดบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7  ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย 
  ทิศตะวันออก จรดบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1   ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย 
  ทิศตะวันตก  จรดบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย  
 

 
 
 



๒๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

บ้านห้วยโป่ง  หมู่ที่ 5 
       บ้านห้วยโป่งได้ชื่อมาเนื่องจากมีลำห้วยโป่งในหมู่บ้าน เริ่มแรกมีคนอาศัยอยู่ 3 กลุ่ม อพยพมาตั้ง
หมู่บ้าน กลุ่มที่ 1 มี นายป้อ  บุเกตุ  นายปา นายจันทร์ทุย มาจากบ้านหนองยาง อำเภอหนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น กลุ่มที่ 2 มีนายเคน สมอคำ นายลุน สมอคำ นายเณร สมอคำ มาจากบ้านดอนเปือย ตำบลบ้านหัน 
อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กลุ่มที่ 3 มีนายคง อุดมวงษ์ นายจันที คำโส มาจากบ้านห้วย จ.ชัยภูมิ ได้เข้ามาจัดตั้ง
หมู่บ้านขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2490  แต่ก็ยังไม่มีผู้ใหญ่บ้าน เพราะอยู่ร่วมกันแบบพ่ีแบบน้อง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2496 
ทางรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน เป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน ได้คัดเลือกให้นายลุน สมอคำ 
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2503 ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาแทนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมที่เกษียณได้ นาย
คำสิงห์ สมอคำ ซึ่งเป็นลูกชายของนายลุน สมอคำ ผู้ใหญ่คนเก่า นายคำสิงห์ สมอคำ ได้รงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านถึงปี 
พ.ศ. 2511 จึงขอลาออกจาก ตำแหน่ง ต่อมาได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ได้ นายคง อินทร์ชูวงษ์ เมื่อปี พ.ศ. 
2511 ดำรงตำแหน่งจนเกษียณ ปี พ.ศ. 2534  จึงได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แทนคนเก่าได้นายสมาน สมอ
คำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2534 และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   อาณาเขตติดต่อ 
   บ้านห้วยโป่ง  หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ห่างจากอำเภอเปือยน้อยไปทาง
ทิศเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 70 กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ   จรดบ้านโสกนาค  หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
      ทิศตะวันออก จรดบ้านห้วยแร่   หมู่ที่ 3  ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
      ทิศตะวันตก  จรดบ้านดอนเปือย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
   ทิศใต้    จรดบ้านปอแดง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
 

บ้านโสกนาค  หมู่ที่ 6 
   บ้านโสกนาค  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472  โดยการปกครองของผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ ผู้ใหญ่อ้าย คนที่ 2 นาย
เคน ขุ่มด้วง คนที่ 3 นายบุญ วงศ์อินทร์จันทร์  คนที่ 4 นายสี ลมมูลตรี คนที่ 5 นายชารี ลมมูลตรี คนที่ 6 นาย
เตียง ลมมูลตรี คนที่ 7 นายนิรันดร์ สมอดี  คนที่ 8 นายจำเนียร ชัยปัญหา คนที่ 9 นายบุญมี เกียงขวา คน
ปัจจุบัน  
  อาณาเขตติดต่อ 
  บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6  ตั้งอยู่ในตำบลวังม่วง  ห่างจากอำเภอเปือยน้อยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 10 
กิโลเมตร 
  ทิศเหนือ   จรดบ้านหนองดู่  ต.ป่าปอ  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
  ทิศตะวันออก   จรดบ้านห้วยโป่ง ม. 5 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก  จรดบ้านโนนสว่าง ม. 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต้    จรดบ้านดอนเปือย  ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 
 

➢ บ้านห้วยแร่  หมู่ที่ 7 
    บ้านห้วยแร่  หมู่ที่ 3  ตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  ได้แยกเป็นหมู่บ้านห้วยแร่
หมู่ที่ 7 ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535  โดยมีนายบุญช่วย อาษานอก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คนที่ 2 นายสาคู สระพรม 
คนที่ 3 นายเรืองศักดิ์  มาสภา คนที่ 4 นายสันติ ปะทะวัง  และ นายร้อย  จำปาแก้ว  คนปัจจุบัน   บ้านห้วยแร่มี 
พ้ืนที่ทั้งหมด  จำนวน  2,290  ไร่  แยกเป็น  พ้ืนที่อยู่อาศัย  จำนวน  120  ไร่  พ้ืนที่ทำการเกษตร จำนวน  
2,010 ไร่  พื้นที่สาธารณะ  จำนวน  105  ไร่  ป่าสาธารณะหมู่บ้าน  จำนวน  43  ไร่ 
 
 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

    อาณาเขตติดต่อ 
       ระยะทางห่างจากอำเภอเปือยน้อย ประมาณ 11 กิโลเมตร 

   

ทิศตะวันออก  จรดบ้านห้วยแร่ หมู่ 3  ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก   จรดบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต้     จรดบ้านปอแดง ตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศเหนือ    จรดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4   ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  
 

บ้านโสกนาค  หมู่ที่ 8 
         บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8  แยกจากบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548  โดยการปกครอง
ของผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ ผู้ใหญ่บุญถิน สมอบ้าน  ถึงปัจจุบัน  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 80 
เป็นพื้นที่ราบ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ 
   อาณาเขต 

     ระยะทางห่างจากอำเภอเปือยน้อย ประมาณ 6 กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ     จรดบ้านหนองดู่ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
   ทิศตะวันออก จรดตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง 
        ทิศตะวันตก  จรดบ้านโนนสว่าง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
   ทิศใต้    จรดตำบลป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เป็น เขต 
๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  8  หน่วย  

ประชาชนในเขตตำบลวังม่วงส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
ตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเลือกตั้ง เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาในชุมชนร่วมกัน ฯลฯ  

 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ   ( ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64)   

แยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 2,670 2,626 5,296 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 2,550 2,510 5,060 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 2,458 2,422 4,880 
 

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 
 

 
 
 
 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย จำนวนหมู่บ้าน มี  8 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล  เต็มหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น ดังนี้  

 
 

บ้าน 
 

หมู่ที่ 
ประชากร จำนวน

ครัวเรือน 

 

ชื่อผู้นำ 
ชาย หญิง รวม 

บ้านวังม่วง 1 509 484 993 264 นางละมัย  ตรีสูน  

บ้านวังม่วง 2 504 504 1,008 277 นายสมชัย   มาโคตร  
บ้านห้วยแร่ 3 336 318 654 153 นายเดชมงคล จำปาแก้ว 
บ้านโนนสว่าง 4 421 436 857 250 นายคำพันธ์ สมอนา 
บ้านห้วยโป่ง 5 228 223 451 110 นายทองม้วน สมอคำ 
บ้านโสกนาค 6 343 336 679 191 นายสมหมาย  บุดสีสวย 
บ้านห้วยแร่ 7 647 658 1,305 331 นายสุวิทย์  นาดา 
บ้านโสกนาค 8 299 310 609 163 นายบุญมี เกยีงขวา 

รวม 3,287 3,269 6,556 1,739  
  
๔. สภาพสังคม 

๔.1  การศึกษา 
  ๔.1.1    โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน     5      แห่ง 

➢ โรงเรียนบ้านวังม่วง       ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ 1 
➢ โรงเรียนบ้านห้วยแร่       ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ 7 
➢ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง      ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ 5 
➢ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง     ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ 4 
➢ โรงเรียนบ้านโสกนาค       ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ 6 

 

  ๔.1.2     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน     3      แห่ง     
❖  ตั้งอยู่ที่บ้านวังม่วง    หมู่ที่  1 
❖  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแร่   หมู่ที่  7 
❖  ตั้งอยู่ที่บ้านโสกนาค  หมู่ที่  8  

 

     ๔.๒  การสาธารณสุข 
ตำบลวังม่วง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ประจำตำบล 1 แห่ง   คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

ตำบล   ตั้งอยู่ที่ บ้านวังม่วง  หมู่ที่  1  โดยมีบุคลากรดังนี้.-  
       1.  นางทองม้วน  แสนประกอบ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
       2.  นายสุทธี  พลรักษา    จพง.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 
       3.  นางยุพิน  วิเชียร    จพง.สาธารณสุขชุมชน 
       4.  นางสาวมยุรี  ประพันธ์    พยาบาลวิชาชีพ 
       5.  นางรุ่งนภา  เทียะกระโทก     จพง.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน    
 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบาง
รายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี    จาก
การสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 
 

    ๔.๓  ด้านอาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  จุดตรวจประจำตำบล   จำนวน  1 แห่ง    ตั้งอยู่ที่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1  ด้านหน้าองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลวังม่วง 
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน 

ประชาชนบ้างเป็นครั้งคราว วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่สามารถดำเนินการได้ตาม
อำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะบ้างจุด  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ
ในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการ
แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับ
เหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือ
กันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการ
ได้ต่อไป             
 
        ๔.๔  ด้านยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธร
เปือยน้อย ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลวังม่วงมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อ
เทยีบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน   

 
 

หน่วยงานที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะ
ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ไดด้ำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่หมู่บ้าน ผลการ
สำรวจพบว่าประชาชนในเขตตำบลวังม่วงพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  ๓๐๐ คน  ดื่มสุรา ๑๗๑  คน 
 



๒๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

       ๔.๕  ด้านสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
๗.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี 

 

๕ ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

- ถนนลาดยาง รพช.  2  สาย ( สายบ้านโสกนาค – เปือยน้อย, สายบ้านวังผือ – บ้านห้วยแร่ ) 
- ถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน 
- อ่ืนๆ เป็นถนนลูกรัง , หินคลุก 
- การคมนาคมสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สะดวกและปลอดภัยดี 
-  

๕.๒  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  และการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากการออกประชาคมรับฟัง
ปัญหาความต้องการของประชาชน ปัญหาเรื่องไฟฟ้าก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ต้อง
แก้ไขแต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงก็ได้ตั้งงบประมาณในไว้เป็นบ้างกรณี และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้รับทราบถึงปัญหาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  ปัจจุบันในเขตตำบลวังม่วงมีไฟฟ้าใช้  
ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1604   หลังคาเรือน 
    (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   ๗๕  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตรับผิดชอบ 

- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ครบ จำนวน  8  หมู่บ้าน คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

๕.๓  การประปา 
การประปาในเขตพ้ืนที่ตำบลวังม่วง ทุกหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำประปาขึ้นมาใช้เองได้ ให้บริการ

ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี อาจจะมีบางหมู่บ้านที่ในช่วงฤดู
แล้งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านชำรุดผลิตน้ำไม่
ทัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ก็จะแก้ปัญหาโดยการเจาะน้ำบาดาลและมีรถบรรทุกน้ำเพ่ือ ให้บริการ
ประชาชน ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ตำบลวังม่วงก็ยังมีงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำที่ประชาชนในพ้ืนที่ตั้งกลุ่ม
ขึ้นมาเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพ้ืนทำการเกษตรให้กับประชาชนเพ่ือทำการเกษตร จึงทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่
ประสบปัญหาการขาดแคลน  

๕.๔  โทรศัพท์ 
โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน    -    แห่ง 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หันมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 



๒๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

เป็นจำนวนมาก เพราะสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์มือถือใช้ ได้ครอบคลุมทุกหลัง คา
เรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต  
 

    หอกระจายข่าว   จำนวน   8   แห่ง 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลากลางบ้าน  บ้านวังมว่ง      หมู่ที่ 1 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลากลางบ้าน    บ้านวังมว่ง   หมู่ที่ 2 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลากลางบ้าน  บ้านห้วยแร่     หมู่ที่ 3 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลากลางบ้าน  บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่ 4 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลากลางบ้าน  บ้านห้วยโป่ง    หมู่ที่ 5 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคม  บ้านโสกนาค    หมู่ที่ 6 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลากลางบ้าน   บ้านห้วยแร่   หมู่ที่ 7 
➢   ตั้งอยู่ที่ศาลากลางบ้าน  บ้านโสกนาค     หมู่ที่ 8 

 
๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตตำบลวังม่วง      -    แห่ง   โดยส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีตำบลวังม่วง ก็
จะไปใช้บริการที่ไปรษณีย์ในอำเภอเปือยน้อย ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลวังม่วงประมาณ ๖ กิโลเมตร   
 
 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
  ๖.๑  การเกษตร 

ประชากรในตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  
ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  มะม่วง พืชระยะสั้น  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์     ร้อยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘   ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙     ของจำนวนประชากรทั้งหมด   

๖.๒  การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไม่มีการประมง)  
 
๖.๓  การปศุสัตว์ 

โดยส่วนมากเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น   
การเลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ วัว ปลา 
 

๖.๔  การบริการ 
โรงแรม/บ้านเช่า      จำนวน   8  แห่ง 
ร้านอาหารตามสั่ง  จำนวน     5    แห่ง 
โรงภาพยนตร์    จำนวน    -     แห่ง 
สถานีขนส่ง   - แห่ง  ( มีรถโดยสารประจำทางในหมู่บ้าน ) 
ร้านเกมส์        จำนวน     ๓   แห่ง 
สถาบันการเงิน       จำนวน     1   แห่ง 



๒๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๖.๕  การท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนใน 

หมู่บ้าน เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบล  และการให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญกู่ประจำอำเภอเปือยน้อย   

 
๖.๖  อุตสาหกรรม 
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไม่มีเขตอุตสาหกรรม)  

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
ปั๊มน้ำมัน  8 แห่ง    แยกเป็น : 

              - ปั๊มหัวจ่าย     จำนวน  5  แห่ง 
             - ปั้มหยอดเหรียญ   จำนวน  3  แห่ง 

โรงส ี    17    แห่ง  ตั้งอยู่ที่: 
▪   บ้านวังม่วง   หมู่ที่  1   จำนวน  3  แห่ง 
▪   บ้านวังม่วง   หมู่ที่  2   จำนวน  1  แห่ง 
▪   บ้านห้วยแร่  หมู่ที่  3   จำนวน  2  แห่ง 
▪   บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  4   จำนวน  1  แห่ง 
▪   บ้านห้วยโป่ง    หมู่ที่  5   จำนวน  2  แห่ง 
▪   บ้านโสกนาค    หมู่ที่  6   จำนวน  1  แห่ง 
▪   บ้านห้วยแร่  หมู่ที่  7    จำนวน  4  แห่ง   
▪   บ้านโสกนาค หมู่ที่  8    จำนวน  3  แห่ง 

 
ร้านขายของชำ  จำนวน   44    แห่ง  
ร้านซ่อม   จำนวน    5    แห่ง 

 
๖.๘  แรงงาน 

  ประชาชนบางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่คือ  
ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง และพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
๗.1  การนับถือศาสนา 

  

การศาสนา   ประชาชนในตำบลวังม่วง โดยส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ แยกเป็น 
          - ศาสนาสถาน จำนวน  4  แห่ง  คือ 

 1.  วัดอัมพวัน             ตั้งอยู่บ้านวังม่วง     หมู่ที่  1         
        2.  วัดโชติการาม         ตั้งอยู่บ้านโนนสว่าง       หมู่ที่  4         
        3.  วัดศรีสุมังค์            ตั้งอยู่บ้านโสกนาค        หมู่ที่  6      
           4.  วัดฤาษ ี            ตั้งอยู่บ้านห้วยแร่          หมู่ที่  3 
    -  สำนักสงฆ์ จำนวน  3  แห่ง  คือ 
        1.  วัดป่าบ้านห้วยแร่         ตั้งอยู่บ้านห้วยแร่         หมู่ที่  7 
        2.  วัดป่าบ้านโนนสว่าง      ตั้งอยู่บ้านโนนสว่าง      หมู่ที่  4 
        3.  วัดราษฎร์ศัทธาวราราม  ตั้งอยู่บ้านห้วยโป่ง        หมู่ที ่ 5 
 

 7.๒  ประเพณีและงานประจำปี 
     -  ประเพณีงานบุญกู่ “ศิวะราตรี ปูชะนียาลัยปราสาทเปือยน้อย” 
     -  ประเพณีบุญเดือนหกประจำตำบลวังม่วง  ประมาณเดือน พฤษภาคม มิถุนายน ของทุกปี 

-  ประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 - ประเพณีวันเข้าพรรษา       ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 
  7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ได้แก่ มีปราญ์ชาวบ้านในการทำพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  
วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก ต้นไหล   
    ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

 
7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -  ผ้าไหมจากกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยแร่ โสกนาค โนนสว่าง วังม่วง ห้วยโป่ง 
  -  กล้วยฉาบสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒ 
  -  มะม่วงแช่อ่ิม จากกลุ่มแม่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 



๒๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
8.๑ น้ำ  

          แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วยวังม่วง  ห้วยผือบัง  ห้วยป่าลั่น  ห้วยโป่ง  ห้วยแร่  ห้วยวังเครือจาน
ห้วยวังหัวข่วง  ห้วยวังกระทง  และห้วยวังทับควาย 
 

              แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแร่    อ่างเก็บน้ำบ้านโสกนาค     อ่างเก็บน้ำวัง       
ราษฎร์ บ้านวังม่วง  นอกจากนั้นก็เป็นแหล่งน้ำเพ่ือบริโภคสาธารณจำเป็น  ได้แก่  สระน้ำต่างๆ   ซึ่งมีอยู่ในทุก
หมู่บ้าน 

  8.๒ ป่าไม้   
           พ้ืนที่ป่าไม้ของตำบลวังม่วงส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างจะเสื่อมโทรมจะ
เหลืออยู่เป็นป่าจริงๆ ประมาณ  40% โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 1,300 ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่   5, 6  ของตำบล
วังม่วง 

8.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไม่มีภูเขา 
 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของตำบลวังม่วงส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  แหล่งน้ำ  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็น
ของประชาชน    ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วงได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการ
จัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ รถเก็บขยะภายในตำบล สถานที่ทิ้งขยะ โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะประโยชน์  โครงการปล่อยปลาน้ำจืด  
 
 
 
 

- ชุดดินน้ำพอง  มีประมาณ 52% เนื้อดินเป็นดินทรายจัด ดินลึก  ระบายน้ำค่อนข้างมากเกินไป  เป็น
ที่ดอนเป็นส่วนมาก  มีความเหมาะสมใช้ปลูกพืชไร่  ไม้ผล  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

- ชุดดินร้อยเอ็ด – เรณู  มีประมาณ  38%  เป็นดินร่วน  ดินลึกมาก  ระบายน้ำได้ไม่ดี ความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ  มีความเหมาะสมใช้ปลูกข้าว  อ้อย  พืชผัก  ไผ่ตง  มะม่วง 

- ชุดดินอุดร  มีประมาณ  10%  ของพ้ืนที่  เป็นดินร่วน  ดินลึกถึงลึกมาก  ระบายน้ำได้ไม่ดี  ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าว  และพืชไร่ต่างๆ 

- ทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำ  ตำบลวังม่วงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เป็นลำห้วย คือห้วยวังม่วง ห้วยผือ
บัง  คลองห้วยป่าลั่น  ห้วยโป่ง  ห้วยแร่  ห้วยวังเครือจาน  ห้วยวังขัวข่วง  ห้วยวังกระทง  และห้วย
ทับควาย  แต่ไม่เพียงพอที่จะปลูกพืชในฤดูแล้งได้  ดงนั้น  เกษตรกรจึงปลูกพืชเพ่ือการบริโภคภายใน
ครัวเรือนเพียงเล็กน้อยโดยใช้สระน้ำจากสระส่วนตัวหรือแหล่งน้ำสาธารณอ่ืนๆ ที่พอหาได ้

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

     ๑๐. อื่น ๆ 
 



๓๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

- ทรัพยากรป่าไม้  พ้ืนที่ป่าไม้ของตำบลวังม่วงส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างจะ
เสื่อมโทรมจะเหลืออยู่เป็นป่าจริงๆ ประมาณ  40% โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 1,300 ไร่  อยู่ใน
เขตหมู่ท่ี   5, 6  ของตำบลวังม่วง 
 

มวลชนจัดตั้ง 
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     จำนวน    86  คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีภารกิจทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน การยกระดับรายได้ของประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดหาอาชีพเสริม ฝึกอบรมอาชีพต่า งๆ 
เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทัศน
ศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างในการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
และเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประอาชีพไปประยุกต์ ใช้ และสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี (โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของดีตำบลวังม่วง) 

 
  
 
 

  
  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



๓๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

  
  
  

ส่วนที่  2ส่วนที่  2  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  
▪ ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
▪ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
▪ การวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



๓๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
  
 
 
 
 

 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



๓๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ทีม่ีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจ
เป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ  ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ



๓๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

เปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่ างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้ม
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และ
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่
มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย         
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผล
ให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมาก
ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  เห็นได้
ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินเป็นการดำเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
กติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง
การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
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โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 



๓๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 



๓๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 ๑.๒  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่  ๑๓  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   



๓๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๑.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒.  ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓.  ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
๔.  ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)    
1. เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้  จึงจะดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   



๔๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๑.๓  แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ➔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 25 – 17 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101 - 103 องศาตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณ
ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  
ขนาดพื้นที่  มีพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดรวมครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด รวม 
31,423.87 ตารางกิ โล เมตร  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  6.18 ของพ้ื นที่ ป ระ เทศ  ร้ อยละ  18.61 ของพ้ื นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัด
มหาสารคาม ตามลำดับ กลุ่มจังหวัดฯ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำชีที่อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่ และที่ราบลุ่มแม่น้ำ
มูลซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที ่โดยทางทิศตะวันตกและทิศเหนือจะมีสภาพเป็นภูเขาเทลาดมาทาง  
ทิศตะวันออก และมีอาณาเขต ดังนี้ 
 
- ทิศเหนือ        ติดต่อกับ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และสกลนคร  
- ทิศใต้            ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา  
- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร และยโสธร  
- ทิศตะวันตก   ติดต่อกบั จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ลักษณะภูมิประเทศ  

 

 
ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ำชีประมาณร้อยละ  80 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ลักษณะของพ้ืนที่จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร และเทลาดจากทางทิศตะวันตกไปสู่
ทางทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกลักษณะของพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาภูพาน
ทางตอนเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนทางทิศตะวันตก ประกอบด้วย เทือกเขาภูเก้า-ภูพาน
คำ เทือกเขาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยาน
แห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และเทือกเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งกระมัง จังหวัดชัยภูมิ 

 
 ลักษณะภูมิอากาศ 

           ลักษณะภูมิอากาศ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลทำให้อากาศหนาวเย็น และพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตก 
เป็นบริเวณกว้าง ระยะใกล้-ไกลทะเลจะทำให้อากาศมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวมากเนื่องจาก
ไม่มี 3 พ้ืนที่ติดต่อกับทะเลมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่
ละฤด ูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก 
 

เขตการปกครอง 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแบ่งเขตการปกครองเป็น  4 จังหวัด 77 อำเภอ 

659 ตำบล 8,305 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 722 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 
แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 244 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 463 
แห่ง 

 
 
 



๔๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่
ระหว่างการจัดทำของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวลำภู            บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ประกาศใช้  จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน  
๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ เชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด)  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

 

 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนกลาง 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ยังไม่ประกาศใช้   องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และ
เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

 

          

 
 
บทวิเคราะห์ 
          การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาSWOT Analysis  
           กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพและความท้าทายในการพัฒนาในหลายด้าน
การประเมินศักยภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด จำเป็นต้องวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอก (โอกาส/ภัยคุกคาม) และปัจจัยภายใน(จุดแข็ง/ข้อจำกัด) เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในรอบปี 2561-2565 โดยสรุปรายละเอียดการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
             1) จุดแข็ง  
  (1) เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง) ที่สามารถ
แปรรูปไปสู่อาหารและพลังงานทดแทน  
  (2) เป็นแหล่งผลิตข้าวเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวเหนียวเขาวง  
  (3) มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่  
  (4) เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่น อาหาร และเครื่องสำอาง เป็นต้น  
  (5) มีประชากรวัยแรงงานเพียงพอและเป็นแหล่งผลิตแรงงานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั่วไป  
  (6) มีที่ตั้งได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
  (7) มีความพร้อมด้านปัจจัยเพ่ือรองรับการลงทุน เช่น การเป็นศูนย์กลางการศึกษาศูนย์บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และมีศูนย์ราชการระดับภาค การเงินและธุรกิจ  
  (8) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
  (9) การผลิตสินค้าและบริการที่เก่ียวกับการรักษาสุขภาพ และการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  
  (10) สินค้าเกษตรหลากหลาย เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรมากข้ึน  
  (11) มีโรงงานขนาดใหญ่แปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักจำนวนมาก  
  (12) ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่น ข้าวหอมมะลิ  
ทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์, ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์และผ้าไหมมัดหมี่ชนบท  
 
 2) ข้อจำกัด  
  (1) มีปริมาณขยะจำนวนมากในพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถกำจัดขยะได้ตามมาตรฐานโดยเฉพาะชุมชนเมืองที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
  (2) ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำส่งผลให้สินค้าการเกษตรมีมูลค่าต่ำ  
  (3) ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรมีราคาสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
  (4) การเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรยังไม่หลากหลาย  
  (5) ขาดการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ การส่งน้ำเข้าไร่นายังไม่ทั่วถึงได้อย่างเต็ม  
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่อง ทัง้ 4 จังหวัด  
  (6) แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและครบวงจร และขาดการเชื่อมโยงเส้นทาง  
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 41  
  (7) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs และการขยายการตลาดยังไม่เข้มแข็งและ
แข่งขันได้ 
  (8) ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน / ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร  
  (9) ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดค่อนข้างต่ำ  
  (10) มีสัดส่วนคนจนและมีหนี้สินสูง  
  (11) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่ำ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
 1) โอกาส  
  (1) นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
  (2) รูปแบบการบริโภคแนวใหม่ เกิดความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับสินค้า
เกษตรของกลุ่มจังหวัด  
  (3) นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากเอธานอลเป็นการเพ่ิมโอกาสการผลิตสินค้าเกษตรประเภท
พืชพลังงานโดยเฉพาะ อ้อยและ มันสำปะหลัง  
  (4) นโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น (Smart Farmers) สง่เสริมการพัฒนา
เกษตรมาตรฐานสูง และการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
  (5) นโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐด้านคมนาคมโดยมีการวางแผนเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 
และโลจิสติกส์ (ทางราง ทางถนนและทางอากาศ) ทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
  (6) นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการวิจัย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  
  (7) มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลอดทั้งกลุ่ม
จังหวัด  
  (8) นโยบายการจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ภัยคุกคาม  
  (๑) ปัจจัยการผลิตสินค้าในประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า  
  (2) ปัญหาโลกร้อนทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม ฝนแล้ง) ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตสินค้า
เกษตร  
  (3) ปัญหาแรงงานจากต่างประเทศ / ปัญหาความมั่นคง  
  (4) ปัญหาราคาสินค้าภาคการเกษตรไม่มีเสถียรภาพ และมีการปรับราคาปัจจัยการผลิตให้สูงขึ้น  
  (5) มีแนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส่งผลต่อจำนวนแรงงาน และสวัสดิการ  
  (6) อาจเกิดการแข่งขันจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้มข้นยิ่งขึ้น  
  (7) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมมีการหดตัวมากขึ้นตามการใช้จ่ายในทุกหมวดจากกำลังซื้อที่อ่อนแอรวมถึงความ และการหดตัว
ต่อเนื่องจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศท่ีอ่อนแอ  
 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ภูมิศาสตร์
มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด มีความได้เปรียบทางด้านตั้งอยู่บนแนวระเบียบเศรษฐกิจ 42 ตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก 
ทางราง และทางอากาศ ทำให้กลุ่ มจังหวัดมีโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์               
(Logistic Hub) ของภูมิภาค อีกทั้งยังมีศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ อ้อย
โรงงาน มันสำปะหลัง และข้าว เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร มีความพร้อมด้านโครงสร้าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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 พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) และจีนตอนใต้ มี
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตทางการเกษตรและฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
รวมทั้งมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ในการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy Corridor) ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมด้านปัจจัยอ่ืน ๆ 
เพ่ือรองรับการลงทุน อาทิ ด้านแรงงาน การเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีศูนย์ราชการ และเป็นศูนย์กลางการเงิน การพาณิชย์ระดับภาค  
ความท้าทายในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน อาทิ 
ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่ำ ผลิต
ภาพแรงงานต่ำ ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด รวมถึงภัยคุกคามท่ี
เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของ กลุ่ม
จังหวัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้กลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญในการใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในปี 2565 ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยมีการเตรียมแผนงานโครงการที่
สามารถยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
  เป้าหมายการพัฒนา  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในรอบปี พ.ศ. 2565 
ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงได้ปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดในห้วงระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565 (รอบทบทวนปี พ.ศ. 2565) ยังคงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคงเดิมเหมือนในรอบทบทวน
แผนในปี 2564 โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  
 

“นวัตกรรมนำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์กลางระบบโลจสิติกส์และระบบราง 
เช่ือมโยงการค้า การบรกิาร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

  
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
  1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดร้อยละ 3  
  2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยละ 5.5  
 

  ประเด็นการพัฒนา  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา รวม 3 ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดดังนี้  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 



๔๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

1) วัตถุประสงค์  
  1.1) เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและรายได้ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น  
  1.2) มีศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัยโดยการใช้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
  1.3) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ลดการใช้สารเคม ี
และเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคการเกษตร  
 

ตัวช้ีวัด (KPI)                         ค่าเป้าหมาย 
2.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 3 
2.2 จำนวนของพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ไร่)  340,208 ไร ่
2.3 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
ในการ ผลิต แปรรูป และจำหน่าย  

10,000 ไร ่

2.4 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 1 
 

 3) แนวทางการพัฒนา 
      3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร ป่าไม้ และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.2) การสร้างองค์ความรู้ของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครบวงจร และ 
พัฒนาระบบเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
 3.3) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมให้มีคุณภาพและมูลค่าระดับสูง บน 
ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ  

3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร 
 

          แผนงานโครงการ 
           1. แผนงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
การ พัฒนาที่ยั่งยืน  
                    1.1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพ่ือสนับสนุนการผลิต
สินค้า เกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง  
                    1.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
 
            2. แผนงานส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ เชื่อมโยง 
4 จังหวัด  
                 2.1 โครงการปลูกป่าเพ่ือพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้เชื่อมโยง 4 
จังหวัด  
          3. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
เกษตร 
                  3.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยการผลิต การแปรรูปคุณภาพสูงในสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่
เกษตรกร ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์  
                  3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม  
                  3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer และ Young Smart Farmer และ
อาสาสมัคร เกษตร) ในการสร้างองค์ความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์  
                  3.4 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  
                  3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืน  
 



๔๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

                  3.6 โครงการเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานเกษตร  
         4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร  
                 4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร  
                 4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน  
                 4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง  
                 4.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพครบวงจร  
        5. แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ  
                5.1 โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และงานวิจัยทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่  
                5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนจากพืชเกษตร  
                5.3 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร และพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเพ่ือสร้างอาชีพ  
        6. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
                6.1 โครงการสง่เสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
                6.2 โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
        7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบ
วงจร  
               7.1 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
               7.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบ
วงจร  
               7.3 โครงการส่งเสริมการใช้ Digital Platform ในตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด  
               7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด รองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแกน่ 

"มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเช่ือมยงภูมิภาค" 

พันธกิจ 

➢ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
➢ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาดและเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
➢ ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City 

ค่านิยม 

“ยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งมั่นทำงาน สมานสามัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง” 

 
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570 

   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
                            “ มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค ” 
 
  1) ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2  
   2.  ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2  
    3.  การกระจายรายได้ดีขึ้นลดความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ต่ำกว่า 0.41 
 
  2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
   1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  
      2. พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการลงทุนและ                   
       การบริการเพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชน  
      3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   
 
 



๕๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
      วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับรายได้ของชาวจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานราก ให้มี

ความเข้มแข็ง เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ ของ
สินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร พร้อมทั้งต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (Bio Economy) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่และ 
แนวทางตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้
เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (NeEC) เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัด และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  
2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
3. มูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4. มีการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ จำนวน 2 โครงการต่อปี 

  แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพ่ือการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 
2. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 
3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมนิเวศให้มีมูลค่าสูง 
4. การส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน 
 

  แผนงานและโครงการสำคัญ 
      แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพื่อการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพิ่ม                        ภาคการเกษตร 
  1. โครงการการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตรตาม BCG model 
  2. โครงการการพัฒนาอาชีพการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
  3. โครงการการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
  4. โครงการการพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) ด้านการเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
  5. โครงการการพัฒนา Smart Farmer , Young Smart Farmer หรือ Start Up สู่ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ 
  6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ด้านพลังงานและวัสดุชีวภาพจากเศษเหลือทางการเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  7. โครงการการจัดการการผลิตและนวัตกรรมข้าวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิถีชุมชน 
      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

แผนงานที่ 1.2 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 
  8. โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ SMEs ของจังหวัดขอนแก่น 
  9. โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการค้า การลงทุน และบริการ 

แผนงานที่ 1.3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมนิเวศให้มีมูลค่าสูง 
  10. โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น 

แผนงานที่ 1.4 การส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการค้าการ
ลงทุน 
  11. โครงการการส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดขอนแก่น 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค 



๕๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

      วัตถุประสงค์ : เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวจังหวัดแบบองค์รวม โดยบูรณาการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย และเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยว (Route) ที่มีความดึงดูดใจ และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคและต่างประเทศได้ โดย
ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งภูมิศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและกรอบความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. จำนวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี 
2. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
3. รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

 แนวทางการพัฒนา   
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย 
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive  

       Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 
 

  แผนงานและโครงการสำคัญ 
แผนงานที่ 2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

1. โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรม 
2. โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชงิ

สร้างสรรคจ์ังหวัดขอนแก่น 
3. โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุค New Normal (Creative tourism in the New 

Normal era) 
4. โครงการการพัฒนาสินค้าเอกลักษณ์และเชื่อมต่อกับระบบการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
 

แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
     5. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว 
     6. โครงการพัฒนาเส้นทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยว และประชุมสัมมนา 
     7. โครงการพัฒนาเส้นทางในเขตเมืองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ
ประชุมสัมมนา 
     8. โครงการพัฒนาเส้นทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
 

แผนงานที่ 2.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย 
     9. โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย 
 

แผนงานที่ 2.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองแห่งการประชุมสัมมนา  
        (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 

     10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ ในพ้ืนที่ 
     11. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ 
     12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานและการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ซิตี้ 

 



๕๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

     ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น   
              เมอืงอัจฉริยะ                    
      วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอัจฉริยะให้ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดในการยกระดับการบริหารจัดการจังหวัดในมิติต่าง ๆ อาทิ                  
การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                    
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และการบริหารจัดการเมือง รวมทั้งการ
ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นแบบพลิกโฉมเร่งด่วน  (Khon Kaen’s transformation) 

 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. มูลค่าการลงทุนในจังหวัดขอนแก่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน                  

ชาวจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โครงการ/ปี 
3. จำนวนพื้นที่หรือเขตอำเภอที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า 6 อำเภอ/ปี 
 

  แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ืออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ การโทรคมนาคม สื่อสาร และ

ดิจิทัล  ที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนในพ้ืนที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
   แผนงานและโครงการสำคัญ 

แผนงานที่ 3.1 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัด 
          1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงานเชิงพ้ืนที่ เพ่ือความยั่งยืน 
          2. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือพัฒนา Khon Kaen Smart City ระยะที่ 1 มุ่งพัฒนา 
 Smart Living (Smart Health & Medical) 

แผนงานที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการ แก่
ประชาชนทุกกลุ่ม 
            3. โครงการพัฒนาระบบ platform เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานจังหวัดขอนแก่น (Smart Energy)  
         4. โครงการหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ 
         5. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์สำหรับรับมือสถาวะโรคระบาดร้ายแรง 
         6.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดำรงธรรม Tracking 
         7. โครงการประชาสัมพันธ์ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ  (Smart City) 
         8. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 

แผนงานที่  3.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ การ
โทรคมนาคม  สื่อสารและดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
            9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อจัดตั้งศูนย์ IOC ศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
(Khon Kaen Intelligent Operation Center หรือ Khon Kaen IOC) “ขอนแก่นวอร์รูม” 
        10. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ 
 



๕๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

        11. โครงการส่งเสริมการเกดิโครงการหรือพื้นที่ทดสอบนวตักรรมเพื่อการบริการสุขภาพ    
                (HealthTech Sandbox) 
         12. โครงการการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน 
                13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการค้าและลงทุนนวัตกรรมภูมิภาค 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบประกันสังคมด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ

สุขภาพ สิทธิและการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในทุกช่วงวัย และการเสริมสร้างการจัดการสุข
ภาวะที่ดี โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้าน เป็นแหล่งบ่ม
เพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดี จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมสำหรับ
ยกระดับสุขภาวะของสังคม  

    เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ดัชนีการพัฒนาคนจังหวัดขอนแก่น ไม่เกินลำดับที่ 25 ของประเทศ 
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการและการพัฒนาทักษะอาชีพ ร้อยละ 100 
3. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรจังหวัดขอนแก่น (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 75 ปี 

  แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี 
2. การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืน 
3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี 
 

   แผนงานและโครงการสำคัญ 
แผนงานที่ 4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี 

   1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นเชิงบูรณาการ                  
แผนงานที่ 4.2 การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้           

        อย่างย่ังยืน 
   2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานพร้อมเข้าสู่แรงงานยุคใหม่ (Smart Labour) 
   3. โครงการอาชีวประยุกต์:การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและทักษะความรู้แนวใหม่เพ่ือการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและการสร้างรายได้จากอาชีพที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มครัวเรือนเปราะบางในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
   4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้และขีดความสามารถให้แรงงานอย่างยั่งยืน   
   5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครอบครัวที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน   
   6. โครงการจดัทำระบบฐานข้อมูลและวางแผนการยกระดับคณุภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเอกลักษณ์ 
   7. โครงกาการฝึกทักษะด้านการเงิน การตลาด และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอาชีพ  
   8. โครงการเทคนิคการขายผ่านตลาดออนไลน์และการสร้างเพจ  
 

              แผนงานที่ 4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดี 
    9. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
   10. โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดขอนแก่น : " พระสงฆ์แข็งแรงวัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข " 
   11. โครงการพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น  
   12. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน  
   13. โครงการการพัฒนากลไกเพ่ือรับผิดชอบทางสังคมภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 



๕๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
   วัตถุประสงค์: เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนา

พ้ืนที่ สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติ สร้างความมั่นคง
ด้านน้ำโดยจัดให้มีน้ำอย่างเพียงพอ ส่งเสริมมาตรการเชิงนโยบายและการรณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณขยะ รวมทั้งการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
การสร้างฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สนับสนุนให้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการ
เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับแหล่งน้ำเกื้อหนุนเพ่ิมขึ้น จำนวน 2,500ไร่/ป ี
2. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 75  
3. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,000ไร่ ต่อปี  
4. จำนวนประชาชนตระหนักรู้ด้านการป้องกันและรับมือภัยพิบัติ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
แนวทางการพัฒนา  
1. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
2. การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
3. การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  
4.   การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
แผนงานที่ 5.1 การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

  1.  โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
  2.  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ 
  3.  โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม 
  4.  โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำอย่างเป็นระบบ 
  5.  โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำและโครงข่ายน้ำอย่างเป็นระบบ 
  6.  โครงการก่อสร้างแก้มลิง และอาคารประกอบ 
  7.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อสร้างฝาย พร้อมอาคารประกอบ 
  8.  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ พร้อมอาคารประกอบ 
  9.  โครงการจัดหาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
  10.โครงการขุดลอกคลองหนองเชิญหลง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ  จังหวัด
ขอนแก่น 
  11.โครงการขุดลอกหนองค้า พร้อมอาคารเปิดปิดน้ำ บ้านกุดกว้าง  หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

แผนงานที่ 5.2 การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  12. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
  13. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย แ ล ะ
ของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด 
  14.  โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

แผนงานที่ 5.3 การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน  
  15. โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน 
  16. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี 
  17. โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
  18. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน 
  19. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด 

แผนงานที่ 5.4 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

   
  20.  โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  21.  โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต 

 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วน
ร่วม 

วัตถุประสงค์: เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น โดย
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมทุกมิติ มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต้ังแต่ต้นน้ำจนถึง ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ ให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการรับมือ และการ
ฟ้ืนฟู เพ่ือลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากสาธารณภัย รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักสามัคคีปรองดองในทุกระดับ 

 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ร้อยละ 5 
 2. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยลดลง ร้อยละ 5 
 3. ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (คดีที่รับแจ้ง) 
 4. จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 26 อำเภอ 
 5. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวนหมู่บ้านสีแดงลดลง ร้อยละ 3 
 แนวทางการพัฒนา  
 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
 2. การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
 3. การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในสังคม 
 4. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. การป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 
 



๕๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
 แผนงานที่ 6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
       1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
       2. โครงการสนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติภัยทางถนน 
 แผนงานที่ 6.2 การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

3. โครงการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง 
4. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

 แผนงานที่ 6.3 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในสังคม 
5. โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อทางสังคม 
6. โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ (ยุติธรรมใส่ใจ) 
7. โครงการส่งเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยในสังคม (แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ) 
8. โครงการการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดขอนแก่น 
 
 แผนงานที่ 6.4 การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

9. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์" 
 แผนงานที่ 6.5 การป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

10. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
11. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลง

มา 
     12. โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  ในสถาน
ประกอบการ   จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
 
แผนพัฒนาอำเภอห้าปี (2561-2565 ) 
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของอำเภอ ประกอบด้วย  
 1.1 ความเป็นมาของอำเภอ  
  แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอชนบท ในปี 2457 มีการจัดตั้งอำเภอพลแยกจากอำเภอชนบท ตำบล
เปือยน้อยได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอพล ต่อมาปี 2482 มีการยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านไผ่เป็นอำเภอบ้านไผ่ โดยแยก
พ้ืนที่จากอำเภอชนบท ตำบลเปือยน้อยได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ เพ่ือความสะดวกในติดต่อราชการระหว่าง
ตำบลกับอำเภอและต่อมามีการจัดตั้งเป็น  “กิ่งอำเภอเปือยน้อย” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2520 โดยในระยะแรกมีเขตการปกครอง 2 ตำบล คือ ตำบลเปือยน้อย
และตำบลวังม่วง ต่อมามีการยกฐานะเป็น อำเภอเปือยน้อย ตามพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 จึงจัดตั้งตำบลเพ่ิมขึ้นปัจจุบันมี 4 ตำบล โดยอาคารที่ว่าการตั้งที่วัดธาตุกู่ทอง หมู่ที่ 7 
ตำบลเปือยน้อย (ตลาดเทศบาลตำบลเปือยน้อยในปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบปราณสร้าง
อาคารที่ว่าการหลังใหม่จึงได้ย้ายอาคารที่ว่าการมาอยู่ที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย (ปัจจุบันใช้เป็นสานักงาน
เทศบาลตำบลเปือยน้อย) และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเปือยน้อย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2537 ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 172 ตารางกิโลเมตร หรือ 107,500 ไร่ สาหรับ
อาคารหลังปัจจุบันได้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2544 และเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2545  
 
 1.2 คาขวัญอำเภอ  
          “เปือยน้อยเมืองปราสาทหิน ถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว เที่ยวงานบุญกู ่ไหว้ปู่อุปฮาด”  
นิยามและความหมาย  
  “เปือยน้อยเมืองปราสาทหิน” ปราสาทเปือยน้อย หรือ กู่เปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง เป็นปราสาทหิน
ศิลปะขอมหรือลพบุรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในแถบภาคอีสาน  ตอนบน 
ตั้งอยู่ที่อำเภอเปือยน้อย ระยะทาง 79 กิโลเมตร จากจังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านเรียกว่า "ธาตุกู่ทอง" องค์ปรางค์ 
ปราสาทหันหน้าสู่ทิศตะวันออก สร้างด้วยหินทรายจาหลักลวดลายสวยงาม กาแพงขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเป็นเขต
ปราสาท สร้างด้วยศิลาแลง ส่วนหนึ่งขององค์ปรางค์พังทลายลงมาบ้างและอยู่ระหว่างการบูรณะ การเดินทางจาก
ขอนแก่น จะใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ขอนแก่น-บ้านไผ่ ระยะทาง 44 กิโลเมตร เข้าเส้นทางสายบ้านไผ่-
บรบือ (ทางหลวงหมายเลข 23) ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าสู่อำเภอเปือยน้อยอีก 24 
กิโลเมตร กู่เปือยน้อยถึงแม้จะเป็นปราสาทหินที่มีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับปราสาทหินพิมายหรืออีกหลายแห่งที่พบทาง
อีสานตอนใต้แต่ก็นับ เป็นปราสาทเขมรที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง ปราสาทเปือยน้อย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า พระ
ธาตุกู่ทอง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะผสมระหว่างศิลปะเขมรแบบบาปวนและแบบนครวัด 



๕๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู แผนผังการก่อสร้างมีความหมายเป็นเขาพระสุเมรุซึ่งถือเป็นแกน
จักรวาล อันเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าที่เรียกว่า “ศาสนบรรพต” สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณปราสาทเป็นไปตามแบบ
แผนของศาสนสถานขอมโบราณ หน้าบันขององค์ปรางค์ประธานสลักเป็นพระยานาคราชมีลวดลายสวยงามมาก 
ทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่นับว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ "โคปุระ" (ซุ้มประตู) อยู่ทางทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก ด้านข้างโคปุระเจาะเป็นช่องหน้าต่าง "กาแพงแก้ว" มีฐานเป็นบัวคว่าบัวหงาย มีการสลักศิลาแลง
เป็นร่องแบบลาดบัว  
 
“ถิ่นกาเนิดผูกเสี่ยว” ประเพณีผูกเสี่ยว ถือเป็นประเพณีพ้ืนบ้านสืบทอดกันมานาน จนเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ประดุจพ่ีน้องของชาวอำเภอเปือยน้อย ซึ่งจะมีการจัดประเพณีพร้อมการจัดงาน 
“ศิวะราตร ีปูชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย (บุญกู)่ เป็นประจาทุกปี  
“ กำหนดจัดงาน “ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” (งานบุญกู)่ ทุกวันขึ้น 15 ค่าเดือน 5 ของทุกปี ซ่ึง
ถือเป็นประเพณีของชาวอำเภอเปือยน้อย ณ บริเวณปราสาทเปือยน้อย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอเปือยน้อย  
“ไหว้ปู่อุปฮาด” เป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเปือยน้อย และเป็นสิ่งศักดิ์ท่ีเคารพศรัทธาของชาวอำเภอเปือย
น้อย อุปฮาต คือตำแหน่งเจ้าผู้ปกครองชั้นรองในระบบอาญา ๔ หรืออาชญา ๔ (อัญญา ๔) ในวัฒนธรรมล้านช้าง 
อุปฮาตมียศสูงเป็นรองจากตำแหน่ง “เจ้าเมือง” แต่สูงกว่าตำแหน่ง “ราชวงษ”์ และ “ราชบุตร์” สาหรับเมือง
ขนาดใหญ่ในระดับกรุงเอกราชอย่างนครหลวงพระบางหรือนครเวียงจันทน์จะเรียกเจ้านายในคณะอาชญา ๔ เป็น
การลาลองว่า เจ้ายั้งขม่อมทั้ง ๔ หรือเจ้าย่าขม่อมทั้ง ๔ (เจ้าย่ากระหม่อมทั้ง ๔) สาหรับนครประเทศราชล้านช้าง  
 
1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบนัข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนในพื้นที ่

 
 
 
 



๖๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ส่วนที ่๓ ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) มีองค์ประกอบ ดังนี้  
 3.1 เป้าหมายการพัฒนาอำเภอ (วิสัยทัศน์ของอำเภอ)  
  “เปือยน้อยแหล่งอารยธรรม ก้าวล้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพื้นฐานการเกษตร ชุมชนอยู่ดีมีสุข ”  
 3.2 พันธกิจ  
  ๑) สร้างเศรษฐกิจอำเภอให้มีความมั่นคง  
  ๒) สร้างสังคมให้สมดุล ปลอดภัย และสันติสุข  
  ๓) สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้เข้มแข็ง ดาเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔) สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานในอำเภอ  
 3.3 วัตถุประสงค์ (เป้าหมายรวม)  
  ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง  
  ๒) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ๓) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ๔) การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ๕) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
  ๖) การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน  
 3.4 ประเด็นการพัฒนาอำเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์)  
  1) การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน  
  2) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
  3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  4) การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  5) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 

๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖ และ มาตรา  ๑๗  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   องค์การบริหารส่วน
ตำบล และการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

 
     มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนตำบล   มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- การจัดให้มีและการบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 
- การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
- การสาธารณูปการ 
- การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 



๖๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

- การจัดการศึกษา 
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
- การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
- การส่งเสริมกีฬา   
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
- การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
- การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ อื่น ๆ 
- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การผังเมือง 
- การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
- การควบคุมอาคาร 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยใน     
  ชีวิตและทรัพย์สิน 
- กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ  นั้น  จะให้ความสำคัญและจัดสรร
งบประมาณไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  โดย
คำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน  และความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุด  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น  โดย
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑  ปรับปรุงและสร้างถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  รวมถึงถนนเพ่ือการเกษตร  ร่องระบายน้ำ  ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 
   ๑.๒  จัดให้มีแสงสว่างบริเวณ  ถนน  ตรอก  ซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง รวมถึงถนน
เพ่ือการเกษตร  ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
   ๑.๓  ขุดลอกห้วย  หนอง คลอง ลำห้วยสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค  
บริโภค  และเพ่ือการเกษตร 
   ๑.๔  ปรับปรุงและสนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 



๖๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

  ๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  โดยการส่งเสริมอาชีพและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  ส่งเสริมการสร้างงาน  ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรองจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร  เช่น  การทำนา  ทำสวน  ทำไร่  เกษตรแบบผสมผสาน  และ
ปศุสัตว์  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาชีพ 
  ๒.๒  พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่  ประชาชนอย่างเป็นธรรม  และทั่วถึง  
ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพ  ยกระดับฝีมือแรงงาน  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ๒.๓  สนับสนุนให้ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพป้องกันการเอารัด
เอาเปรียบ 
  ๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
  ๒.๕  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน 
  ๒.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ๒.๗  ส่งเสริมการจ้างแรงงานในพ้ืนที่โดยผ่านโครงการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๒.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนเงินลงทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ 
 

 

๓.  นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
  การพัฒนาทางด้านสังคม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ประเพณี
ของหมู่บ้านและชุมชน  เพื่อให้พัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพ  โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๓.๑  ส่งเสริมและยกระดับศูนย์เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน  เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก  ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายและสมอง  ที่พร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดทั้งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและได้ 
มาตรฐาน  ตลอดทั้งให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ    เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  ๓.๒  สนับสนุนการป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่
ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
  ๓.๓  ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้คง
อยู่สืบไป 
  ๓.๔  สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย  การกีฬาทุกประเภท  ทุกระดับ  การนันทนาการทั้งระดับ
นักเรียน  เยาวชน  และประชาชน 
  ๓.๕  ปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชุมชนและหมู่บ้าน   มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  คือ  คิดเป็น  ทำเป็น  และเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๓.๖  ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก  เยาวชน  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และประชาชนที่ทุกข์ยาก
เดือดร้อน  ให้พ้นจากสภาพปัญหา  และสามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะและพ่ึงพาเกื้อกูลกัน 
  ๓.๗  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
      ๓.๘  พัฒนาและส่งเสริมขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตำบลให้คงอยู่ต่อไป 
      ๓.๙  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม  โดย
สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงาน  เช่น  ระบบสาธารณสุขมูลฐาน  งานชุมชน  และมวลชนสัมพันธ์  งาน
อาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



๖๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 ๔.  นโยบายด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
      การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่น่า
อยู่มคีวามสงบร่มรื่น ไร้มลภาวะ โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้  บริเวณบ้านเรือนของราษฎร 
  ๔.๒  ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน 
  ๔.๓ ปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ 
  ๔.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้มากท่ีสุด 
  ๔.๕  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อน  หย่อนใจ  สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา  และสวน
สุขภาพ  ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
  ๔.๖  ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนให้ร่มรื่น  สวยงาม 
  ๔.๗  ดำเนินการจัดทำประชาคม  เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการก่อนจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นประจำ 
  ๔.๘  สนับสนุนประชาชนให้มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยการ
เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน  เยาวชน  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
 
 ๕.  การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 
  ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ  เพ่ือให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง  และปรับปรุงจัดระบบการบริหารให้
สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริหารแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง  โดยดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๕.๑  ปรับปรุงระบบด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
  ๕.๒  พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ในการ
ให้บริการแก่ประชาชน  โดยเน้นการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  เน้นการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตร 
  ๕.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๕.๔  ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน  และจัดให้มีอุปกรณ์  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล    ให้เพียงพอที่จะให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๕  ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   โดยยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงาน
ดีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
  ๕.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยเฉพาะการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้างและคณะกรรมการ
ชุมชนเพ่ือรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๗  เน้นการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเป็นตัวชี้นำ 
  ๕.๘  เน้นการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  โดย
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิศาสตร์  มาใช้ในการบริหารและการจัดการ 
  ๕.๙  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว  และมีความเป็นธรรม 
  ๕.๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชนในด้านงบประมาณ  บุคลากร  ตลอดจน
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  เพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง   ให้มีความเจริญก้าวหน้า
และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 



๖๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 ๖. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  โดยดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง  และกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลวังม่วง  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดำเนินการ  ดังนี้ 
 
 6.1. ส่งเสริมการพัฒนา ยกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม   ให้เกิดการตระหนักรู้
และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน   โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
 6.2 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน  
 6.๓ สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย และการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 6.4 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.) การเสริมสร้างตำบลสุขภาวะที่ดี 
 6.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
         6.7 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัยของ
ประชาชน  
 

      2.1  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ 

การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
   พันธกิจ 

1. ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

2. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมในตำบล ระบบบริการสาธารณะ และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งอุปโภค บริโภค 
4. ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจการศาสนา และสนับสนุนภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
5. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีส่วนร่วมกับชุมชน มีคุณธรรม และ

จริยธรรม 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล  

ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน    
      

 

 



๖๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

  2.2  ยุทธศาสตร ์

                ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  6   ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล           
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม 
         
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   

    ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์   21  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน   

ประกอบด้วย 5   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาพ้ืนฐาน 
1.2 พัฒนาด้านการถ่ายโอนภารกิจจัดการศึกษา 
1.3 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยมหลัก12 

ประการ 
1.4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย 
1.5 การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 ประกอบด้วย 4  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1  พัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย 
        ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย 
2.2 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มจุดไฟฟ้าแสงสว่างภายใน 
         หมู่บ้าน 
2.3 พัฒนาด้านระบบน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน 
2.4 พัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

     3.1พัฒนาส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพ 
     3.2พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
     3.3ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน          
                                การประกอบอาชีพ 
 
 



๖๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.1 สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็น  
           มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านความม่ังคงและความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
        5.2 ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุ 

อุบัติภัย อาชญากรรม 
     5.3  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม  
ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคม 

               6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
        6.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ  
                               ปฏบิัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
1. เสริมสร้างทักษะของประชาชนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ

อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาและนันทนาการ ให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเอง
ได ้

2. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีความสะดวก ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

3. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดย
ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

5. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย

โอกาส 
7. สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการ

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 
 



๖๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

8. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวมกันอย่างครบวงจร 

9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงานให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
10. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
11. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ กองทุนขยะตำบลวังม่วง 
12. ส่งเสริมประเพณี วัฒนาธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น เพ่ือยืดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 

 

          2.4  ตัวชี้วัด 
                 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์                         
 

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาพ้ืนฐาน - จำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม / 
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
- จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามโครงการ 
- จำนวนเด็กที่มาสมัครงานช่วงปิดภาคเรียน 
- จำนวน ศพด ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
- จำนวน ศพด ที่ได้รับการสนับสนุน 
- จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- การจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่ดำเนินการ 

2. การพัฒนาด้านการถ่ายโอนภารกิจจัดการศึกษา - จำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาหาร
กลางวัน 
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาหาร
เสริม(นม) 
- จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
อาหารกลางวัน 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการสนับสนุน
ส่งเสริมอาหารเสริม(นม) 
- จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ (ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์                         
 

3. การส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่ และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 

- จำนวนกิจกรรม / โครงการที่ดำเนินการสนับสนุน 
- จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
ของโครงการ 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการสนับสนุน 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการและจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

4. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและ
อนามัย 

- ตามโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานของอำเภอเปือย
น้อย 
- จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามรายละเอียด
ของโครงการ 
- ผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในตำบลวังม่วงลดน้อยลง 
- สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน 
- จำนวนกิจกรรมที่ อสม. ได้ไปเรียนรู้มาและการนำมา
ปฏิบัติ 
- จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีแจกให้หมู่บ้าน 
- จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
- ลานกีฬาเอนกประสงค์ท่ีทำการก่อสร้าง 
- จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ/ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินงาน 
 
 

 

 
 
 
 



๖๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์                         
 

5. การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ - จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
ของโครงการ 
- จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีแจกให้หมู่บ้าน 
- จำนวนหมู่บ้านและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
- จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
- เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติด 
- ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงปราศจากโรคภัย 
- ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการ
ปกครองท้องถิ่นและตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น  

 
 

• หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 
- สำนักงานปลัด 

 
• ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม   2.การพัฒนาการศึกษา 
                                                              3. การเสริมสร้างสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์                         
 

1. การพัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง  ถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความ
สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

- จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง 
- จำนวนถนนคันดินที่ดำเนินการก่อสร้าง 
- จำนวนถนนลูกรังอัดแน่นที่ดำเนินการก่อสร้าง 
- จำนวนถนนลูกรังเลียบรอบคลองที่ดำเนินการก่อสร้าง 
- จำนวนถนนหินคลุกท่ีดำเนินการก่อสร้าง 
- จำนวนถนนคันคู และโครงการที่ซ่อมแซม 
- จำนวนโครงการที่ อบจ. จัดสรรงบประมาณมาให้ 
- จำนวนโครงการขยายผิวจราจร 
- จำนวนโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- จำนวนร่องระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้าง 

2. การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ  ไฟฟ้า
สาธารณะ  เพ่ิมจุดไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

- จำนวนจุดไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
- จำนวนจุดไฟฟ้าที่ได้ทำการขยายเขต 
- จำนวนจุดไฟฟ้าที่ได้ขอเพ่ิมจุด 

3. การพัฒนาด้านระบบน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน - จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
ของโครงการ 

4. การพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
ของโครงการ 
- จำนวนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ทำการสำรวจและ 
รางวัด 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 

 

• หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กองช่าง     
- สำนักงานปลัด    

 
• ความเชื่อมโยง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และ เชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

 
 
 
 



๗๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์                         
 

1. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพดี - ประชาชนผู้เข้าอบรมโครงการ/กิจกรรม 
- จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำโครงการ/
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

2. การพฒันาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน - จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จำนวนผู้พิการที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่
ดำเนินการ 
- ความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

3. การส่งเสริม  สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

- จัดอบรมกลุ่มอาชีพและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวนกลุ่ม
อาชีพในตำบล 
- จำนวนกลุ่มสตรีภายในตำบลที่ได้ก่อตั้งขึ้น 
- ความพึงพอใจของชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 
70 % ของพ้ืนที่ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  

 
• หน่วยงานรับผิดชอบ 

- สำนักงานปลัด  
 

• ความเชื่อมโยง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และเชื่อมโยงโอกาจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่       5  : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
      7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

4. ยุทธศาสตร์การจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์                         
 

1. สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมที่ดำเนินการขุดลอก 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 

2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ 

- จำนวนพื้นที่ท่ีได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
- โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ 
- จำนวนพื้นที่ป่าชุมชนที่ทำรั้วล้อม 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะชุมชน 
 สิ่งปฏิกุลและน้ำเสีย 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
- จำนวนบ่อขยะท่ีดำเนินการ 
- ถังขยะที่ดำเนินการจัดหา 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและความพึงพอใจการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
- ปริมาณขยะที่นำไปทิ้งในแต่ละวัน 
- สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนที่พักอาศัย
ตลาด หมู่บ้าน แหล่ง ชุมชน ต่าง ๆ 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบ 

- สำนักงานปลัด    
- กองช่าง 

 
• ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ    
              พัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  :   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่งคงและความสงบสุขในชุมชน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์                         
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติดและอบายมุขให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

- จำนวนโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการตามรายละเอียด
ของโครงการ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการอำนวยการ บริหารจัดการ
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการที่ดำเนินงานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
อาชญากรรม 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
- จำนวนกิจกรรมโครงการที่ดำเนินฝึกทบทวน 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมความพึงพอใจของ
ประชาชน 
- จำนวนเครื่องวิทยุสื่อสารที่จัดซื้อและเครื่องแม่ข่าย 
- จำนวนหมู่บ้านที่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
- จำนวนอุบัติเหตุที่ลดลงในช่วงเทศกาล 

3. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในท้องถิ่น 

- หนังสือรับเรื่องราวร้องทุกข์และโครงการที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
- รถดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 
- โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนผู้ประสบภัยหนาวที่ได้รับการช่วยเหลือ  

 
• หน่วยงานรับผิดชอบ 

- สำนักงานปลัด  
 

• ความเชื่อมโยง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  :   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 
 

 
 
 

 
 



๗๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                         
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์                         
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร  
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 

- จำนวนโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการตามรายละเอียด
ของโครงการ 
- โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการความพึงพอใจของ
ประชาชน 
- บ้านห้วยโป่งได้ศาลาประชาคมที่มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์การให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการจัดหา 
- จำนวนรถยนต์ส่วนกลางที่จัดซื้อ 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการจัดหา 
- จำนวนประชาชนในตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามปรับปรุง 
- ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่แสดงรูปร่างและตำแหน่งที่ต้องของ
ทรัพย์สินในตำบลวังม่วงที่เป็นระบบเป็นปัจจุบัน  
- จำนวนรถที่ทำประกัน 
- ครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ทำการซ่อมแซมมีความ
ปลอดภัยในการใช้ 
- วัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ทำการจัดซื้อ 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบ 

- สำนักงานปลัด 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 

 
• ความเชื่อมโยง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City ) 
และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings,Incentive Travel,Conventions, Exhibitions 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาธิบาล 
๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒.  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณอัีนดีงาม    
  ๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
   



๗๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

     ๔.  มีการบริหารขยะแบบครบวงจร มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
       ๕.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
2.6  กลยุทธ ์

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา  ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  

      การกำหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
กำหนดขึ้นเพ่ือให้แสดงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารงานภายในองค์กร ด้วยการหาจุดแข็งขององค์กรที่
จะสามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน และนำจุดแข็งนั้นเป็นตัวนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจน
มากเท่าไร จะส่งผลให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรก็จะต้อง
สอดคล้องกับจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ด้วย  



๗๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

           เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 

   มุ่งบริหารงานพัฒนาโดย “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ประชาชนจะต้องได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมดำเนินงานและติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางการการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้  
   1. หลักนิติธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยยึดระเบียบกฎหมายต่างๆและนำไปปฏิบัติอย่างเท่า
เทียม ตลอดจนการตราเทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เป็นที่ยอมรับของประชาชน และยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน อบต.ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่ตราขึ้นอย่าง
ตรงไปตรงมา ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง   
  2. หลักคุณธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการ
สร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้บริหาร อบต. พนักงานท้องถิ่นทุกคนถือปฏิบัติ  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
   3.  หลักความโปร่งใส คือ การบริหารองค์กรโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น โดยการทำให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบ
และกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น  
   4.  หลักการมีส่วนร่วม คือ การบริหารองค์กรโดยถือว่าประชาชนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรย่อมที่จะมี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการในด้านต่างๆของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจสำคัญ ๆ ของอบต. โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี ส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางเชิงบริหารราชการของ อบต. ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายของ อบต.  
   5. หลักความรับผิดชอบ คือการบริหารองค์กรท้องถิ่นหรือปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบโดย
ผู้บริหาร อบต. ตลอดจนพนักงาน อบต. ทุกคน ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้
มารับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ
อยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  
   6.  หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารองค์กรท้องถิ่นที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา อบต.  โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงคาดว่าเมื่อกำหนดแนวทางการบริหาร อบต. หรือแนวทางการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว การพัฒนาท้องถิ่นย่อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และประชาชนได้รับประโยชน์ในคุณภาพการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วตลอดจนเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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  2. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน นำไปสู่ความเป็น   “ ชุมชนน่าอยู่  สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ”คือ  

   (1) การมีผังเมืองที่ดี มีการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความเดือดร้อน
รำคาญแก่ประชาชน 
  (2) มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ มีการ
จัดระบบคมนาคมที่เหมาะสม 
  (3) มีสวนสาธารณะ แหล่งนันทนาการเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจที่ดี เพียงพอต่อการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
  (4) ประชาชนเห็นคุณค่าและสามารถอนุรักษ์พ้ืนที่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้ได้ 
ชุมชนที่มีลักษณะอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของท้องถิ่น  มีความสงบร่มรื่น มี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  (5) มีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ มีความสะอาด มีการบริหารจัดการที่ดี 
  (6) รักษามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน    
  (7) ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
  (8) เป็นเมืองที่มีระเบียบวินัยดี ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย  มีความปลอดภัยจากยาเสพ
ติด ให้โทษ ปลอดภัยจากอาชญากรรม มีการจัดระเบียบสังคมที่ดี  
   (9) ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (10) ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ค่าครองชีพไม่สูงเกินไป ซึ่งทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   (11)  มีผู้บริหารและจัดการเมืองที่มีความสามารถดี มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ชุมชน และสังคม 
ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 
 
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
ครอบคลุม และท่ัวถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบาดาลให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
             2. การขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำและเขตไฟฟ้าธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
              3. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้าในถนนสาย
หลักและสายรอง ถนนเพ่ือการเกษตร 
     4. การก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 
      5. การกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
            6. การวางแผนการจัดทำผังรวมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลส่งเสริมให้มีการประโยชน์ที่ดีได้อย่างมี
คุณภาพ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

โครงการ 
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 3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่ นสี่ ปี ขององค์ การบริหารส่ วนตำบลได้ ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะส ภ าพ ก ารณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก จากการ
ประเมินและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั่วไป ทั้งที่เป็นโอกาส ศักยภาพและข้อจำกัดของสภาพพ้ืนที่ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนประกอบกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์กรภาคประชาชน  สามารถสรุป
ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจากการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ได้
ดังนี้   

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ตำบลวังม่วงมีผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง  มีความสามัคคีและร่วมมือกันในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคุณภาพ
ชีวิตมีแผนงานพัฒนาโดยกระบวนการจัดทำแผนประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมโดยการ
ประชาคม จึงทำให้การบริหารงานมีทิศทาง มีเป้าหมาย และตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

3. มีการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัดที่สะดวก 
4. มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง  ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 ศูนย์ อยู่ไม่ไกลจากชุมชนที่อยู่อาศัย ให้การบริการด้านการศึกษาได้ทั่วถึง  
5. มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
6. เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเป็นเอกภาพ 
7. มีศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชนทุกหมู่บ้าน  
8. มีแหล่งน้ำสาธารณะหลายแห่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้  
9. มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
10. มีศูนย์กู้ชีพตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อยู่ติดกันสามารถประสานงานกันได้

อย่างรวดเร็วในการรับส่งผู้ป่วย 
11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
12. มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจ มะม่วง อ้อย มันสับประหลัง ข้าว แตงโม ฯลฯ 

       
 
 
 



๘๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

   จุดอ่อน ( Weaknesses) 
         1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอและทั่วถึง 
          2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีหนี้สินอยู่จำนวนมาก  
          3. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังคงขาดต้นทุนในการผลิต เช่น ทุน วัตถุดิบ เป็นต้น 
          4. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังขาดความรู้ ความชำนาญในอาชีพเสริม  
          5. สินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ มีราคาค่อนข้างต่ำ 
          6. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนา 
          7. สินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP ต่าง ๆ ไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจน  
          8. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทักษะในการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบที่มีอยู่  
          9. แหล่งน้ำในการทำการเกษตรมีไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ 
          10.ประชาชนในพื้นท่ียังคาดหวังให้รัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนและเป็นฝ่ายพัฒนาอยู่ฝ่ายเดียว จึงทำให้

การพัฒนาพ้ืนที่ล่าช้า 
 
โอกาส (Opportunity)  

1.  จังหวัดขอนแก่นสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่มี
แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

2.  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบราชการทำให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

3.   รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
4.   ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 
5.   นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ต้องมี
ระบบการบริหารจัดการที่ด ี

6.   นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

7.   นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานการณ์คลังที่เข้มแข็ง 
มั่นคง มีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

อุปสรรค  (T : Threat)   
  1.  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
  2. นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก 
  3. กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
  4.  การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วย
อำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณท่ีมีจำกัด 

5.  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ
เสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 

6. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงบประมาณทำให้การพัฒนาล่าช้า 



๘๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

การสรุปสถานการณ์พัฒนา   SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) 

         1) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน
และบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ ำได้ระดับหนึ่ง 
เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของประชาชนด้านนี้จึงมีอีก
จานวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอ่ืนๆภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า ระบบ
ประปา แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงนำ
สภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และดำเนินการจัดทำประชาคมเสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุ
เข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือนำไปจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก้ไขในปีต่อไป  
 
 2) ดา้นเศรษฐกิจ  
  รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้อง
ลดการผลิตลอดคนงาน ทำให้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลได้มี
การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดหาตลาดกลางร้านค้าชุมชน ศูนย์จำหน่าย ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ นำ
สินค้ามาจำหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต  
 
 3) ดา้นสาธารณสุข  
  ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่งรัฐบาล
ก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี  หากไม่มีการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นจึงต้องมี
การเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
 
 4) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทำให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ
ดำเนินชีวิตน้อยลงจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป  
 
 5) ดา้นสังคม  
  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทำให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ดีเท่าท่ีควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง 
การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้มีการส่งเสริม
ความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริม



๘๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

หมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งส่งเสริมการจัด
การศึกษา และ  มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  
 6) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ โดย
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการขุดลอกสระเพ่ือกะเก็บน้ำไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง จัดทำโครงการปลูกป่า ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป  
 
 7) ดา้นการเมืองการบริหาร  
  รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งจัดหา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน ทั่วถึงและ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

    3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  นั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

1.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้าน
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ  
 
 
 
 
 
 

1) ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ฝนทิ้งช่วง 
-แหล่งน้ำธรรมชาติ/ลำห้วย 

-ไม่มีชลประทาน 
- ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ
และนำ้ประปาในการ
อุปโภค-บริโภคในช่วง
ฤดูแล้งไม่เพียงพอ 

- ในตำบลวังม่วง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- ขุดลอกลำห้วย หนอง 
คลอง บึง เพื่อรับรอง
ปริมาณนำ้เพิ่มมากขึ้น 
- ก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อ
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
-ขุดเจาะบ่อบาดาล 

2) ถนนยังเปน็แบบเดิมในบาง
สาย และชำรุด 
 
 

- เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

- ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและมี
ความปลอดภัย 
-ถนนคันดนิเพื่อ
การเกษตร  
-ถนนลูกรังอัดแน่น 
-ถนนหินคลุกเพื่อสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บา้น 

3) ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 
 
 
 

-ไฟฟ้า/แสงสวา่งไม่
ทั่วถึงในบางพื้นที่ อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินได ้
 

- ในตำบลวังม่วง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
ทั่วถึงและปลอดภัย
สามารถใชป้ระโยชน์ใน
การทำเกษตรได ้
- ตรวจสอบไฟฟา้/แสง
สว่างให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้อยู่เสมอ 
-เพิ่มจุดไฟฟ้าแสงสวา่ง
ภายในหมู่บ้าน 

4) หมู่บ้านขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ำยงัไม่เพียงพอ 
 
 
 

- ราง/ร่องระบายนำ้ -ภายในหมู่บ้าน 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

มีรางระบายนำ้สามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก ไม่
อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความรำคาญ เป็น
แห่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 
 
 

            
 
 

   
 
 



๘๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 
ดาน 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

 5) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิด
การขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต 
อบต. 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

 6) น้ำประปา/บาดาล -การบริการน้ำประปา
บางหมู่บา้นยงัไม่ทัว่ถึง 

-พื้นที่ตำบลวงั
ม่วง หมู่ที่ 1 – 8 

-ก่อสร้างหอถังสูง
ประปาหมู่บ้าน 
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ก่อนจ่ายสู่ผู้รบับริการ
น้ำประปา 
- ขยายพื้นที่การ
ให้บริการน้ำประปา
อย่างทั่วถึง 

2.ด้านเศรษฐกิจ 1) สถานทีป่ระกอบอาชีพ /
การประกอบอาชีพ/ผลผลิต
ภาคเกษตร และอ่ืนๆ 
 - พืชผลทางการเกษตรราคา
ต่ำ 

ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ำ แต่
ต้นทุนในการผลิตสูง 
ทำให้เกษตรกรขาดทุน
มีหนี้สินเพิ่มข้ึนในแต่
ละปี และไม่มีตลาด
รองรับ ขาดสภาพ
คล่องในชุมชน 
 

-เกษตรกรใน
พื้นที่ตำบลวงัม่วง 

-  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้
มีรายได้เสริม เพื่อใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
 - ส่งเสริมการทำปุ๋ย
หมักชีวภาคลดต้นทุน
การผลิต 
- ให้มีการส่งเสริมสินค้า
ท้องถิ่น จัดตั้งตลาดเพื่อ
รองรับสินค้าทาง
การเกษตรในตำบล 
- ส่งเสริมพันธุ์พชืชนิด
ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร
ได้เพาะปลูก 

2) ความยากจน - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
มีรายได้เสริม  
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 
รายได้ตำ่  
- ปัญหาคนวา่งงาน 

ประชาชนผู้ใช้
แรงงาน 
ผู้ด้อยโอกาส 
ตำบลวังม่วง 

- ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ้
- หาแหล่งเงินทุนที่
ดอกเบี้ยต่ำรองรับผู้มี
รายได้น้อย 

 3) ไม่มีที่อยู่อาศัย - ประชาชนบาง
ครอบครัวไม่มีบ้านและ
ที่ดินเป็นของตนเอง 

ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาช่วยเหลือ
จัดสรรและจัดหา
ให ้

ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ
จัดสรรและจัดหาที่อยู่ที่
ทำกินให้ 
 



๘๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

  
ดาน 

 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 
ขอบขายและ

ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

 
พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านสาธารณสุข  1) สภาวะสารปนเปื้อน
อาหารหรือภาวะการ
บริโภคที่ก่อให้เกิดโรค 

ประชาชนในพื้นที่
ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้่วย 

ประชาชนในตำบลมี
สุขอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

 2) ขยะ -ไม่มีการขัดแยก
ขยะ  
-สถานทีท่ิ้งขยะ
ไม่ได้มาตรฐาน 
-ถังรองรับขยะไม่
เพียงพอ 
 

ครัวเรือนในตำบลวัง
ม่วง 

-จัดให้มีถังขยะให้ครบ
ทุกครัวเรือน 
-  ปรับปรุงสถานที่ทิ้ง
ขยะให้ได้มาตรฐาน 
-  มีบริการเก็บขยะที่เร็ว
รวด 
-  รณรงค์การลดใช้ขยะ
ในครัวเรือน และคัดแยก
ขยะทุกหมู่บ้าน 
-  มีการบริหารขยะแบบ
ครบวงจร 

 3) โรคติดต่อ -โรคพิษสุนัขบา้ 
-โรคไข้เลือดออก 
-โรคติดต่ออ่ืน ๆ 

ประชาชนตำบลวัง
ม่วง 

- จัดอบรม/เพิ่มทักษะ
ความรู้ จัดหาอุปกรณ์
ป้องกัน 
- ทำความสะอาดคู
ระบายน้ำและสถานที่
ต่างๆ ให้มีความสะอาด 
- สำรวจขึ้นทะเบียน
สัตว์ควบคุม สนุัขและ
แมว จัดหาวัคซีนฉีด
ป้องกัน 

4) ผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน -ขาดการดูแลและผู้
ใกล้ชิด 
-ไม่มีความรู้ในการ
ให้ความช่วยเหลือ
เบื้อต้น 

ผู้ป่วยติดเตียง/ผูป้่วย
เร้ือรัง 

- ติดตามเยี่ยมผูป้่วย 
โดยการประสานงาน
ระหว่าง อ.ส.ม.  
- เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในโรค การดูแล
รักษา การปฏิบัติตนใน
การป้องกันและดูแล
ผู้ป่วย 



๘๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ดาน 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

4)ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

1) การศึกษา - เด็กเยาวชนบาง
กลุ่มไม่มีโอกาสทาง
การศึกษา 
เนื่องจากปัญหา
ครอบครัว และ
สังคม 
 

เด็กและเยาวชนตำบล
วังม่วง 

- ส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
- สนับสนนุและความ
ร่วมมือกับ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในพืน้ที่
ตำบลวังม่วง  
- สนับสนนุแหล่งเรียนรู้
นอกระบบ กศน. ใน
พื้นที่ตำบลวงัม่วง 
 

 2) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง  

เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณ
ในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน   
  

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณในการศึกษา
เล่าเรียน 

  3) ค่านิยมสมัยใหม ่ - ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ตำบลวังม่วง 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนรุ่นหลัง 
-ส่งเสรมิ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป 
 

4) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี
-จัดอบรมให้ความรู ้

5 ) วัยรุ่น เยาวชน เรียน
แบบสื่อท่ีไมเ่หมาะสม และ
ไม่ตะหนักที่จะเกรงกลัว
กฎหมาย 

เกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชนใน
เทศกาลงานบุญ และ
วัยรุ่นจับกลุม่ก่อ
อาชญากรรม 

วัยรุ่นและเยาวชน
ตำบลโนนธาต ุ

วัยรุ่นเยาวชนมีพฤติกรรม
และการแสดงออกที่
เหมาะสม 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

5. ด้านสังคม 1) สภาพสังคม - แหล่งอบายมุขใน
ชุมชน ได้แก่ การ
พนัน  
- เด็ก เยาวชน บาง
กลุ่มติดยาเสพติด
ทำให้เป็นปัญหาใน
สังคม  
 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 

-  ตรวจสอบ กวดขัน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ในการปราบปรามผู้
ละเมิดกฎหมาย  
- จัดฝึกอบรมเด็กและ
เยาชนให้รู้ถึงโทษของสิ่ง
เสพติดให้โทษ 
-ประสานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหา 
 

 2) สังคมวัตถ ุ ค่านิยมสังคมวัตถุเพิ่ม
มากขึ้น การเห็นแก่
ตัว เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนมีมาก 

ประชาชนในพ้ืนท่ี -ส่งเสรมิค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าใจ
และตระหนักถึงภัยสังคมที่
จะเกิดขึ้น 
-สนับสนุนให้ประชาชนมี
บทบาทและมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพิ่ม 
 

 ๓) ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาลักขโมยในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  การ
ให้ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 
-จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อ
ประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

6.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) พื้นที่ป่าภายในเขต อบต. 
มีน้อย 

- มีการบุกรุกป่า
เพิ่มขึ้น 

-พื้นที่ป่าสาธารณ
ภายในตำบล 

-จัดทำโครงการปลูกป่า
ทดแทน 
-ส่งเสรมิพันธ์ุไม้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 2) มีปัญหาการเลี้ยงสตัว์ใน
เขตชุมชน  

-ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
-สาเหตุของการเกดิ
โรค 

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์เลี้ยง
ลดลง ประชาชนสามารถ
กำจัดขยะและมลูสตัว์ได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 
-ออกข้อบัญญัติตำบลใน
การบังคับใช้ประกอบ
กิจการ 

๓)  ประชาชนยังเผาหญ้า 
ตอซังข้าว เผาอ้อย เกิด
มลพิษ 

-ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

-เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 
 

7. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

1)ขบวนการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานพฒันา
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
 

-ประชาชนยังไม่ให้
ความสำคญัในการ
บริหารงานของ
ท้องถิ่น  

-ผู้นำชุมชน 
-ประชาชนท่ัวไปใน
พื้นที ่

- เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของประชาชน 
- รัฐและประชาชน 
ประสานงานต่อกัน 
- ให้ อบต.ออกพื้นที่ 
(อบต.สัญจร พบ
ประชาชน 

 2) ประชาชนบางส่วนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ทำงานของ อบต. 

- การขาดความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากข้ึน และ
สามารถเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นใน
หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

THAILAND ๔.๐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

การเสริมความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 

ด้านความมั่นคง 

การเพิ่มประสิทธภิาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้านและ

ภูมิภาค 

.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) 
ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เนน้การบริหารจัดการ

และเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวย

ขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneur) 

เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรอื SMEs ที่มี

อยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ

เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มี

ศักยภาพสูง 

.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ทักษะสูง 

การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าขา้วหอมมะลิ 
สู่ความต้องการของตลาด 

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและการแปรรูป
พืชเศรษฐกิจหลัก 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุม่จังหวัด 

การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนั และ
เชือ่มโยงโอกาสจากประเทศอนุภมูิภาค

ลุ่มน้ำโขง 

การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

การเสริมสรา้งความมั่นคง
และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพด้านการเป็น

เมืองอัจฉรยิะ(Smart City) และเมอืงแห่งการ

ประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive 
Travel, Conventions, Exhibition: 

MICE City 

เปลี่ยนจาก Traditional 
Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่า

ค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value 
Services 

 

ความมั่นคง 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
การพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 



๙๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาเมืองและชุมชนนา่

อยู ่
 

การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและ
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

พัฒนาด้านความมั่งคงและความ
สงบสุขในชุมชน 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.วังม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
การเกษตร งบกลาง 

พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและ
มีความสามารถการแข่งขัน 

 

การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมทีมีคุณภาพ 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 

การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมือง

แห่งการประชุมสัมมนา (Meeting, 
Incentive Travel, Conventions, 

Exhibition: MICE City 
 การพัฒนาเมอืง

และชุมชน 
 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

การพัฒนาการศึกษา
และศักยภาพพลเมือง 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 

 

การเสริมสร้าง
สุขภาวะ 

 

การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ภายใต้หลกัธรรม
มาภิบาล 

 

การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน-ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 
-บุ ค ล า ก ร มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
-บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล 
เน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

ระบบส่งน้ำ แหล่ง
กั ก เ ก็ บ น้ ำ เ พื่ อ
การเกษตร-อุปโภค
บริโภค และแหล่ง
น้ำในไร่นาได้รับการ
พั ฒ น า ใ ห้ มี น้ ำ
เพียงพอ 
 

-ชุมชนเข้มแข็ง 
อบอุ่นเป็นสุข 
ปราศจากปัญหา
ยาเสพติด 
อาชญากรรม 
-ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
 
 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการได้
มาตรฐานครอบคลุม
อย่างทั่งถึงมี
ประสิทธิภาพ 
 

-เด็กเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู ้
-เด็ ก  สต รี  คน ชรา 
แ ล ะ ผู้ ด้ อ ย โอ ก า ส
ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต 
 

-วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาได้รับการ
ฟื้นฟ ู
-ประชาชนมีความ
แข่งแกร่งทั้งสุขภาพ
กายและใจ 
 

-ด้านการเกษตร
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การผลิต 
-ประชาชนมี
อาชีพเสริม 
 

-ดิน น้ำ ป่าไม้ 
อุดมสมบูรณ ์
-ชุมชนปลอด
ขยะ สิ่งปฏิกูล 
น้ำเสีย และ
มลพิษ 
 



๙๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ(Strategy Mapof Nontat Subdistrict Administrative Organiza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์

“ ชุมชนนา่อยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจดัการทีด่ีแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ” 
 

-ส่งเสรมิการเกษตรให้มีคุณภาพด ี
-การพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน 
-การส่งเสริม สนับสนุน 
กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-การพัฒนาด้านก่อสร้างและ

ปรับปรุงงานโครงสร้างพืน้ฐาน 
-การพฒันาระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
- การพัฒนาด้านระบบน้ำประปา
บาดาล 
 

- การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาพื้นฐาน 
- การพัฒนาด้านการถ่ายโอนภารกิจจัด
การศึกษา 
- การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมธรรม 
- การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สุขภาพ 
- ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 
 

 

 

-สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรกัน้ำ
รู้คุณค่าและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
-อนรุักษ์ ฟืน้ฟู และเพิม่พื้นที่ป่า 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
ชุมชนแบบครบวงจร 

-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
และอบายมุข 
-รักษาความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรพัย์สินของชมุชน 
-พัฒนาเพิม่ประสทิธิภาพป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

เพือ่เสรมิสร้างทักษะของ
ประชาชนภายในชุมชนให้ครบ

ทุกด้าน 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธาณปูการ ให้มี

ความสะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถการเกษตรที่
ยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ

ศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การการ
พัฒนาการเกษตรยั่งยืน
และเศรษฐกิจชุมชน

เขม้แข็ง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่า 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความมั่งคงและ

ความสงบสุขในชุมชน 

 

ค่าเป้าหมาย 
-ร้อยละของจำนวนถนนได้รับมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนได้รับบริการ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

-ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของ
ประชาชน 
-ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางที่ทันสมัย 
ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

-ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
-ร้อยละของชุมชนมีการจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ร้อยละของประชาชนปลอดจากปัญหายาเสพ
ติดและการโจรกรรม-อาชญากรรม 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของชุมชนมี
ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหนว่ย 
เสริมรายได้ 

แผนงาน -การเกษตร 
-สังคมสงเคราะห ์
 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 

-การศึกษา 
-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-บริหารทั่วไป 
-สาธารณสุข 

-การรักษาความสงบภายใน 
-สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

-ร้อยละครัวเรือนรู้จัดการกับขยะ
อย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงการเกิด
มลภาวะตามมา 
-จำนวนแหล่งน้ำ ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟ ู

เพือ่สนับสนุน
ประชาชนทุก

ภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วม 

-ส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 
-ส่งเสรมิการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
-ส่งเสรมิสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-งบกลาง 
 



๙๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 
 

 
 

ส่วนที่  3 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาการศึกษา และ
สังคมสุขภาวะให้น่าอยู่ยั่งยืน 

บริการ
ชุมชนและ

สังคม 

➢ การศึกษา 
➢ ศาสนาวัฒนา

ธรรมและ
นันทนาการ 

➢ บริหารทั่วไป 
➢ สังคมสังเคราะห์ 
➢ สาธารณสุข 
➢ งบกลาง 

➢ กองการศึกษา 
➢ กองการศึกษา 

 
 

➢ สำนักปลัด 
➢ สำนักปลัด 
➢ สำนักปลัด 
➢ สำนักปลัด 

อบต.วังม่วง 

2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

การ
เศรษฐกิจ 

➢ เคหะและชุมชน 
➢ อุตสาหกรรม

และการโยธา 

➢     กองช่าง อบต.วังม่วง
อบจ.ขอนแก่น 
การไฟฟ้าบ้านไผ่ 

 
3 การส่งเสริมการเกษตรและ

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
การ

เศรษฐกิจ 
➢ การเกษตร ➢ สำนักปลัด อบต.วังม่วง 

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

การ
เศรษฐกิจ/

บริการ
ชุมชนและ

สังคม 
 

➢ การเกษตร 
➢ ป้องกันและ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

➢     สำนักปลัด อบต.วังม่วง 

5 การพัฒนาด้านความมั่งคง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

บริการ
ชุมชนและ

สังคม 

➢ สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

➢ รักษาความสงบ
ภายใน 

➢ สำนักปลัด อบต.วังม่วง 

6 การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีแบบมีส่วนร่วม 

บริการ
ชุมชนและ

สังคม 

➢ บริหารทั่วไป 
➢ งบกลาง 

 

➢   สำนักปลัด อบต.วังม่วง 



๙๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แบบ ผ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

ส่วนที่ 3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  มี   6  แผนงาน 
1.1 แผนงาน
การศึกษา 

7 360,000 7 360,000 7 360,000 7 360,000 7 360,000 35 1,800,000 

1.2แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 950,000 9 950,000 9 950,000 9 950,000 9 950,000 45 4,750,000 

1.3 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 25 1,250,000 

1.4 แผนงานสังคม
สังเคราะห์ 

8 460,000 8 460,000 8 460,000 8 460,000 8 460,000 40 2,300,000 

1.5  แผนงาน
สาธารณสุข 

8 1,085,000 8 1,085,000 8 1,085,000 8 1,085,000 8 1,085,000 40 5,425,000 

1.6 แผนงานงบกลาง 2 630,000 2 630,000 2 630,000 2 630,000 2 630,000 10 3,150,000 
รวม 39 3,735,000 39 3,735,000 39 3,735,000 39 3,735,000 39 3,735,000 195 18,675,000 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
2.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน      

25 12,663,000 25 12,663,000 25 12,663,000 25 12,663,000 25 12,663,000    125 63,315,000 

2.2แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา     

111 114,162,000 
 

111 114,162,000 
 

111 114,162,000 
 

111 114,162,000 
 

111 114,162,000 
 

555 570,810,000 

รวม 136 126,825,000 136 126,825,000 136 126,825,000 136 126,825,000 136 126,825,000 680 634,125,000 
3. การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
3.1 แผนงาน
การเกษตร   

  5 1,170,000   5 1,170,000   5 1,170,000   5 1,170,000   5 1,170,000 25   5,850,000 

รวม   5 1,170,000   5 1,170,000   5 1,170,000   5 1,170,000   5 1,170,000 25   5,850,000 
 

 

แบบ ผ.01 
 



๙๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ส่วนที่ 3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
4.1 แผนงาน
การเกษตร 

4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 20 1,000,000 

4.2  แผนงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4 540,000 4 540,000 4 540,000 4 540,000 4 540,000 20 2,700,000 

รวม 8 740,000 8 740,000 8 740,000 8 740,000 8 740,000 40 3,700,000 
5.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.1 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

7  200,000 7  200,000 7  200,000 7  200,000 7  200,000   35 1,000,000 

5.2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

4  530,000 4 530,000 4 530,000 4 530,000 4 530,000   20 2,650,000 

รวม 11  730,000 11  730,000 11  730,000 11  730,000 11  730,000 55 3,650,000.00 
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม 
6.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000   45  5,250,000 

รวม 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000   45  5,250,000 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

208 
 
134,250,000 

 
208 

 
134,250,000 

 
208 

 
134,250,000 

 
208 

 
134,250,000 

 
208 

 
134,250,000 

 
1,040 

 
671,250,000 

 
 

แบบ ผ.01 
 



๙๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แบบ ผ.01 /1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 

โครงการ
พัฒนาที่
นำมาจาก
แผนพัฒนา

หมู่บ้าน
และ

แผนพัฒนา
ชุมชน 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

51 20,645,000 51 20,645,000 51 20,645,000 51 20,645,000 51 20,645,000 255 103,225,000 

รวมทั้งสิ้น 51 20,645,000 51 20,645,000 51 20,645,000 51 20,645,000 51 20,645,000 255 103,225,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 
 



๑๐๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 
แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน   
มี  6  แผนงาน 

➢ แผนงานการศึกษา  จำนวน  7  โครงการ 
➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน  9  โครงการ 
➢ แผนงานบริหารทั่วไป  จำนวน  5  โครงการ 
➢ แผนงานสังคมสังเคราะห์  จำนวน  8  โครงการ 
➢ แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  8  โครงการ 
➢ แผนงานงบกลาง   จำนวน  2  โครงการ 

                        รวม  39  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 2. การพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อยา่งยั่งยืน  มี  6  แผนงาน 
 1.1  แผนงานการศึกษา   มี     7    โครงการ                                                           

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

อุดหนุนตามโครงการ 
พัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนสังกดัสำนัก 
งานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
(สพฐ) ทัง้ 5 โรงเรียน 

-โรงเรียนบ้านวัง
ม่วง 
 -โรงเรียนบ้านโนน
สว่าง 
 - โรงเรียนบ้านโสก
นาค 
 - โรงเรียนบ้านห้วย
โป่ง 
 - โรงเรียนบ้านห้วย
แร่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนสถานศึกษา
ที่ได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสรมิ 
/ โครงการที่ขอ 
รับการสนับสนุน 
งบประมาณ 

-สถานศกึษา
สามารถ 
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 
การศึกษาจากการ
ประเมิน 
คุณภาพภายนอก 
 - เด็กนักเรียนได้รับ
การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ทาง 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดักิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับเด็กและเยาวชน 
เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่าง
ท่ัวถงึและส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนตระหนักถึง
ความสำคัญของ 
ตนเองและวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กในพ้ืนท่ีตำบล 
วังม่วง หมู ่
ที่ 1-8 

100,000 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 -จำนวนเด็กท่ีเข้า
ร่วม 
กิจกรรม 
 - จำนวนกิจกรรม/ 
โครงการที่
ดำเนินการ 

- เด็กได้ร่วมกจิกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ และ
แสดงออก 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และเป็นการสร้าง
ขวัญและ 
กำลังใจให้เด็กต่อไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



๑๐๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 3 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน 

จ้างเด็กนักเรยีน-
นักศึกษา 
ในช่วงปิดภาคเรียนให ้
มีงานทำ มีรายได้ ลด
ภาระใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

นักเรียน-นักศึกษา 
อายุ15 ปี ข้ึนไป 
ภายในตำบลวังม่วง 
หมู่ที่ 1-8 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเด็กท่ีมา 
สมัครงานช่วง
ปิด 
ภาคเรยีน 

นักเรียน-นักศึกษาม ี
รายได้ในช่วงปิดภาค
เรียนได้เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสบการณ์ในการ
ทำงาน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็ก
และเยาวชนตำบลวัง
ม่วง 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้อต้น และสามารถ
นำไปปฏิบตัิในชีวิต 
ประจำวันได้ถูกต้องและ 
เป็นคนดีมีศลีธรรม
ประจำตัว 

เด็ก-เยาวชน  
ชาวตำบลวังม่วง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการที่
ดำเนิน 
การอบรม 
จำนวนเด็ก-
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็ก-เยาวชนตำบล
วังม่วงมีคุณธรรม 
จริยธรรมประพฤติ
ตนอยู่ในสังคม 
ได้อย่างเหมาะสม
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของสังคม 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจดันิทรรศการ
และกิจกรรมการเรยีนรู้
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพือ่จัดนิทรรศการ 
และกิจกรรมการเรยีน 
รู้ของเด็ก ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 3 ศูนย ์

จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ ์
ที่จำเป็นท่ีใช้ในการ
จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การจัด
นิทรรศการ 
และกิจกรรมที ่
ดำเนินการ 
จำนวนเด็กเล็กท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมทีไ่ด้จดัทำ 
มีพัฒนาการที่ดี
สำหรับ 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ในการพัฒนาครูผูดู้แล
เด็กท้ัง 3 ศูนย ์

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในการอบรมสัมมนา 
เพิ่มศักยภาพในการ 
เรียนการสอน 

ครูผูดู้แลเด็ก 
ทัง้ 3 ศนูย์ ในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน 
ตำบลวังม่วง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครูผูดู้แล 
เด็กท่ีเข้ารับการ 
ฝึกอบรม 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ศักยภาพ 
ในการดูแลเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผูดู้แลเด็กทั้ง3
ศูนย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
กิจกรรม/ 
โครงการที่จดั
ขึ้น  

ครูผูดู้แลเด็กมี
ศักยภาพ 
ในการดูแลเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 2. การพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี  6  แผนงาน 
 1.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ มี       9         โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการ"ศิวะราตรี ปู
ชนียาลัยปราสาทเปือย
น้อย 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 
อันดีงามของชาว 
อำเภอเปือยน้อย 

อุดหนุนงบประมาณ 
อำเภอเปือยน้อย /  
อบต. ดำเนินการ
เอง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
-ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม 
โครงการ/กิจกรรม 
งานประเพณีท้องถิ่น
สืบต่อไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมการจัด
งานประเพณบีุญเดือน
หกตำบลวังม่วง 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณบีุญบั้งไฟ
ภายในตำบลวังม่วง 

จัดทำโครงการเข้า
ร่วมโครงการงาน
ประเพณีบุญเดือน
หกตำบลวังม่วง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
-ประชาชนผู้เช้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีบุญบั้งไฟ
สืบต่อไป 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดักิจกรรม 
วันเข้าพรรษา - วันออก
พรรษาชาวตำบลวังม่วง 

เพื่อส่งเสริมและรักษา 
ประเพณีอันดีงามใน 
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

อบต.วังม่วงจัด
กิจกรรมร่วมกับ 
ประชาชนชาว
ตำบลวังม่วง ณ วัด 
ในพื้นที่ตำบลวังม่วง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
-ประชาชนผู้เช้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดเ้รียนรู้
ในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
และอนุรักษส์ืบต่อไป 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดัขบวนแห ่
ประเพณีท้องถิ่นงาน 
"ศิวะราตรี ปูชะนียาลยั 
ปราสาทเปือยน้อย" 

เพื่อส่งเสริมการจัด
ขบวนแห่ของชาวตำบล
วังม่วงเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดทำขบวนแห่เพื่อ
เข้าร่วมงาน
ประเพณีท้องถิน่ 
หมู่ที่ 1 - 8 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
-ประชาชนผู้เช้า
ร่วมกิจกรรม 

ชาวตำบลวังม่วงได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทำ
ขบวน 
แห่เพื่อเข้าร่วมในงาน
ประจำอำเภอเปือย
น้อย 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 5 โครงการจดักิจกรรม 
รำบวงสรวง 10 สิ่ง 
ศักดิ์สิทธ์ิคู่เมือง
ขอนแก่น 

จัดทำโครงการเพื่อเข้า 
ร่วมกิจกรรมร่วมกับ 
จังหวัดขอนแก่น 

ประชาชนท่ัวไปที่
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมรบวงสรวง
ฯ หมู่ที่ 1 -8 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม/โครงการ 
และจำนวนผู้ที ่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนท่ัวไปที่
เข้าร่วมกิจกรรมไดม้ี
การแสดงออกถึง
ความเคารพนับถือ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่เมือง
ขอนแก่น 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การกีฬาประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน 
ทั่วไปมีวัสดุและอุปกรณ์
การเล่นกีฬาได้ใช้ออก
กำลังกายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ใหก้ับหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 - 8 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวนวัสดุและ 
อุปกรณ์ที่แจกให ้
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีวัสดุและ
อุปกรณ ์
การออกกำลังกาย
ประจำ 
หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
ออกกำลังกายกลางแจ้ง
ให้แก่ชุมชน  

เพื่อสนับสนุนการออก 
กำลังกายของประชาชน 
ในชุมชนตำบลวังม่วง 

จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้ง
ให้แต่ละหมู่บ้าน ม.
1-8 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนเครื่องออก 
กำลังกายท่ีจัดหา 
ให้แต่ละหมู่บ้าน 

ประชาชนหันมาออก
กำลังกายใส่ใจ
สุขภาพเพิ่มมาก 
ขึ้น ทำให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาวังม่วงคัพต้านยา
เสพติด   

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้ออก
กำลังกายใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

หมู่บ้านภายใน
ตำบลวังม่วงที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
รวม  8  หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนหมู่บ้าน 
และประชาชนท่ี 
เข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรม และ
สถานท่ีจัดกิจกรรม 

เยาวชนแประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการได้
ร่วมกันออกกำลังกาย 
มีสุขภาพ ร่างกายท่ี
แข็งแรง และทำให้
เกิดความสามัคคี
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 9 โครงการจดัการแข่ง 
ขันกฬีาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสัมพันธ ์

เพือ่ให้เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ได้ออกกำลังกาย มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง และมี
สุขภาพจิตทีด่ ี

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี 
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

เด็กท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
ได้ร่วมกันออกกำลัง
กายและได้แสดง
ความสามารถ 
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 2. การพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี  6 แผนงาน 
 1.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป   มี         5       โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 อุดหนุนอำเภอเปือย
น้อย  ตามโครงการ 
ราชพิธี รัฐพิธี เฉลิม
พระเกียรต ิ
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนการจัด 
งานรัฐพิธีระดับอำเภอ 

อุดหนุนงบประมาณ 
อำเภอเปือยน้อย 
ตามโครงการที่
ขอรับเงินอุดหนุน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนกิจกรรม/
โครงการ 
ที่ดำเนินการ
สนับสนุน 
 

อบต.วังม่วง
สนับสนุน 
งบประมาณในการ
จัดงานรัฐพิธีระดับ
อำเภอ 

สำนักปลดั 

 2 โครงการจดักิจกรรมใน
พิธีทางศาสนา 
ประเพณี รัฐพิธ ี
 

จัดกิจกรรมในพิธีวัน
สำคัญทางศาสนา 
ประเพณีรัฐพิธ ี

เพื่อจัดซื้อหรือจดั
จ้างทำพวงมาลัย         
ช่อดอกไม ้
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลาพานพุ่ม
ดอกไม้ สำหรับ 
พิธีการวันสำคัญ
ต่าง ๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนกิจกรรม/
โครงการ 
 
 

ประชาชนท่ัวไปและ
ได้มสี่วน 
ร่วมในการจดังานพิธ ี
วันสำคัญทางศาสนา 
รัฐพิธีต่าง ๆ 

สำนักปลดั 

3 อุดหนุนอำเภอเปือย
น้อยตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนกิจกรรม
กิ่งกาชาด อำเภอเปือย
น้อย 

เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลผู้
เจ็บป่วยกรณ ี
เกิดเหตุฉุกเฉินโลหิต 
ขาดแคลน 

อุดหนุนงบประมาณ 
อำเภอเปือยน้อย 
ในการรับบริจาค
โลหิต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนกิจกรรมที ่
ดำเนินการ และ
จำนวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
มีความภาคภูมิใจท่ี
ได้เสีย 
สละโลหิตและ
อวัยวะ เพื่อ 
ช่วยเหลือเพื่อมนุษย ์

สำนักปลดั 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 4 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงาน
ของศูนย์ดำรงธรรม 
ตำบลวังม่วง 

เพื่อบริการรบัเรื่องราว 
ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา 
รับเรื่องปัญหาความต้อง 
การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
และประสานงานการ 
แก้ไขปัญหาเรื่องราว 
ร้องทุกข ์ของประชาชน 
ตำบลวังม่วง 

จัดทำโครงการ
ฝึกอบรมแก ่
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ดำรงธรรม
ตำบลวังม่วง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ 
ประชาชนท่ีมารับ 
บริการ 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการปรึกษาปัญหา
ความ 
เดือดร้อน  มีศูนย์ให้
คำปรึกษาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ทำให้มี
ความมั่นใจในการไป
ใช้บริการ 

สำนักปลดั 

5 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาชิก 
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบลพนักงานจ้าง 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
ผู้ที่ปฏิบัติงานม ี
คุณธรรมจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงานราชการ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการ/กิจกรรม 
ที่จัดทำข้ึน และ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัต ิ
งานราชการ เพื่อให ้
บริการประชาชน 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 2. การพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  มี  6  แผนงาน 
 1.4  แผนงานสังคมสังเคราะห์     มี   8    โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมสภาเด็กและ 
เยาวชนตำบลวังม่วง 

เพื่อให้มีองค์กรกลาง
ของเด็กและเยาวชนใน
ระดับชุมชน เป็น
ตัวแทนของเยาวชนใน
ชุมชนเชื่อมโยงเยาวชน
ในด้านต่าง ๆ 

เด็ก- เยาวชน  
ชาวตำบลวังม่วง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ และ 
กิจกรรมที่จดัขึ้น 

เด็กและเยาชนได้
พัฒนา 
และได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องได้รับรู้ถึง
บทบาทหน้าท่ีของตน
ในสังคมและได้พัฒนา
ตนเอง 

สำนักปลดั 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม  
ตำบลวังม่วง 

จัดกิจกรรมอบรมส่ง 
เสรมิคุณภาพชีวิตเพื่อ 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีสุขภาพจติใจที่ด ี
อยู่กับสังคมได้อย่าง 
มีความ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้
ด้อย 
โอกาสทางสังคม 
ตำบลวังม่วง ม. 1-
8 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการ/กิจกรรม 
ที่จัดทำข้ึน และ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ผู้ด้อยโอกาสมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจ 
ที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข 

สำนักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูส้งูอายุใน
ประเพณีรดนำ้ 
ดำหัวขอพรวนั
สงกรานต ์

จัดกิจกรรมรดน้ำดำ 
หัวผู้สูงอายุในวัน 
สงกรานต ์

ผู้สูงอายุท่ีได้รับคดั 
เลือกให้เข้าร่วม 
กิจกรรมตำบลวัง
ม่วงม. 1 - 8 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 โครงการ/กิจกรรม 
ที่จัดทำข้ึน และ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ผู้สูงอายไุด้มสี่วน 
ร่วมในกิจกรรมท่ีจัด
ขึน้ 

สำนักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสตรีกลุ่มท่อผ้าไหม
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ กลุ่ม
ท่อผ้าไหม 

กลุ่มสตรี บ้านห้วย
แร่ หมู่ที่ 3 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม/อบรม กลุ่มสตรมีีความรู้
ความชำนาญใน
อาชีพท่อผ้าไหม 

สำนักปลดั 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 5 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจสุขภาพ  

เพื่อให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนภายในตำบลวัง
ม่วงมีความสนใจในการ
ดูแลสุขภาพโดยการ
ออกกำลังกาย ห่างไกล
สิ่งเสพตดิ 

จัดฝึกอบรมสุขภาพ 
เด็ก- เยาวชน  
ชาวตำบลวังม่วง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจของ
เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาชนได้มี
สุขภาพกายและใจที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
สามรถเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพ 
 

สำนักปลดั 

6 โครงการห่วงใย ใส่ใจ
สุขภาพผูสู้งอายุ และผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายผุู้พิการ 
รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพ
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามวัย 

จัดฝึกอบรมการ
ดูแลสุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ภายในตำบลวังม่วง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
รู้จักวิธีการดูแส
สุขภาพของตนเองที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

สำนักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่นยืน 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ ให้มี
อาชีพ มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
สามมารถพึ่งตนเองได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดฝึกอบรมกลุม่
อาชีพตำบลวังม่วง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ความพึงพอใจของ
กลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มอาชีพท่ีร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากอาชีพ
หลักและสามารถนำ
นำความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมไปเป็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพได ้

สำนักปลดั 

8 โครงการจดัตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลวังม่วง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มผูสู้งอายุในการ
กิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ขวัญและกำลังใจให้
ผู้สูงอายุในตำบลวังม่วง 

จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลวัง
ม่วง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
-ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ทำร่วมกัน สุขภาพ
กายและสุขภาพจติ
ใจดี 

สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 2. การพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  มี  6  แผนงาน 
 1.5  แผนงานสาธารณสุข     มี   8  โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าสำรวจและขึ้น
ทะเบียนสตัว์ควบคุม 
ตำบลวังม่วง 
 

จัดหาวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า  
 

เพือ่ให้ประชุมชน
ตำบลวังม่วงที่เขา้
ร่วมโครงการ 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน มี
ความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนับบ้า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนสุนัข/แมว 
ที่ข้ึนทะเบียนใน 
ตำบล 

สุนัขไดร้ับการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและชุมชนมี
ความปลอดภัย 
 

สำนักปลดั 

2 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้อาสาสมคัร
สาธารณสุขมูลฐาน 
( อสม ) 

เพื่อจัดกิจกรรมให ้
 อสม.ได้เรยีนรู้
ประสบการณ์การ
ทำงานเพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

อสม.ในพื้นที่ตำบล
วังม่วงและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 
 

300,000 300,000 3000,000 300,000 300,000 จำนวนกิจกรรมที ่
อสม. ได้ไปเรียนรู ้
มา และการนำมา 
ปฏิบัต ิ

อสม.ในตำบลวังม่วง 
สามารถนำความรู ้
ที่ได้มาปรับปรุงการ
ทำงาน 
เพื่อพัฒนาตำบลวัง
ม่วง 

สำนักปลดั 

3 โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจรและ
อย่างยั่งยืน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลมคีวามรูเ้กี่ยวกับ
ขยะประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบท่ี
เกิดจากขยะ 

จัดกิจกรรมอบรม
และศึกษาดูงานการ
จัดการมลูฝอยใน
ชุมชมแบบครบ
วงจร  

150,000 150,000 
  

150,000 
 

150,000 150,000 
 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน  

ประชาชนมีความรู้
ในการคัดแยกขยะ 
ทำให้ขยะลดน้อยลง 

สำนักปลดั 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 4 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคตดิต่อโดยแมลง 

เพื่อกำจัดและป้องกัน 
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
และโรคตดิต่อโดยแมลง 
ในพื้นที่ตำบลวังม่วง 

จัดหาอุปกรณ์และ
น้ำยา 
ในการกำจัดยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคไข
เลือดออก 
และกำจดัแมลงที่
เป็นพาหะนำ
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดำเนินการ 

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและ 
โรคตดิต่อโดยแมลง
ในพื้นที่ตำบลวังม่วง 

สำนักปลดั 

5 โครงการจดัหาถัง
รองรับขยะมลูฝอยใน
ชุมชนตำบลวังม่วง 

เพื่อจัดหาถังรองรับขยะ 
แทนถังที่ชำรุด และเพิ่ม 
จำนวนถังขยะเพื่อ
รองรับขยะให้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

จัดหาถังขยะ
เพิ่มเตมิ 
และแทนถังขยะที่
ชำรุดเพื่อให้
เพียงพอกับขยะ 
มูลฝอยในชุมชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนถังขยะที่  
จัดสรรให้ชุมชน 
 
 

ชุมชนมีถังขยะ
รองรับขยะที่เกิดขึ้น
จากครัวเรือน 
ชุมชนมีระเบียบ 
สะอาดมีการบริหาร
จัดการขยะได้
ถูกต้อง 

สำนักปลดั 

6 โครงการวันอาสาสมัคร
หมู่บ้านแห่งชาติ (อสม.) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของอสม. ภายในตำบล
วังม่วงในการจัด
กิจกรรมในวัน 
อาสาสมัครหมู่บ้าน
แห่งชาติ 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆที ่
บริการประชาชน 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 โครงการ/กิจกรรม
ที่ออกบริการ
ประชาชน 
 
 
 

สาธารณสุขมูลฐานม ี
งบประมาณในการ
ดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

สำนักปลดั 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 7 โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้านในการจดัทำ 
โครงการตามแนวทาง 
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขเกิดประโยชน์
สูงสุดแก ่
หมู่บ้านในตำบลวังม่วง 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดทำ
โครงการตาม
แนวทาง
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให ้
กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 

160,000 160,000 160,000 160,00 160,000 โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับประโยชน์ใน
การทำกิจกรรม 
และสามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ใน
การใช้ชีวิตประ 
จำวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

สำนักปลดั 

8 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (โควดิ-
19) และโรคติดต่อ
ชนิดอื่น  

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019(โควิด-19)
และโรคตดิต่อชนิดอื่น 

โดยช่วยเหลือเป็น
เครื่องอุปโภค-
บริโภค กับผู้ตดิเช้ือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนครัวเรือนท่ี
ให้การช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีติดเชื้อ
ได้รับการช่วยเหลือ
และที่ถูกสุขลักษณะ
การระบาดของโรค
ลดน้อยลง 

สำนักปลดั 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 2. การพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  มี  6  แผนงาน 
 1.6  แผนงานงบกลาง     มี    2   โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ( สปสช. )
ระดับตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนหลักประกัน 
สขุภาพตำบล ตามราย
หัว 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 
กองทุนสุขภาพ
ระดับ 
ตำบล (สปสช.) 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 สมทบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของค่า 
บริการสาธารณสุข 
ที่ได้รับจากกองทุน 

เสรมิสร้างสุขภาพ
และป้องกันโรค 
สร้างแผน 
สุขภาพชุมชนที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

2 เงินสำรองจ่าย 
 
 

เพื่อสำรองจ่ายกรณ ี
เร่งด่วนและจำเป็น 
ในการช่วยเหลือและ 
แก้ไขปัญหาความเดือด 
ร้อนแก่ราษฎร 

ช่วยเหลือราษฎร
กรณีเกดิสาธารณ
ภัยหรือได้รบัความ
เดือดร้อนราษฎร ม. 
1-8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนโครงการ 
ที่เบิกจ่ายเร่งด่วน 
 

ราษฎรไดร้ับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนในตำบล 
วังม่วง ม. 1 - 8 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน     ม ี  2   แผนงาน 
➢  แผนงานเคหะและชุมชน   จำนวน  25  โครงการ 
➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน    111   โครงการ 

 
รวม   มี       136     โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน     มี   2   แผนงาน   
 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน     มี      25      โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
ชดเชยแบบปรับราคา 
ได้ กรณีการทำสัญญา 
จ้างก่อสร้างทีจ่ะต้อง 
กำหนดเงื่อนไขและหลัก 
เกณฑส์ัญญาแบบปรับ 
ราคาได ้

จ่ายเงินชดเชย
ตาม 
เงื่อนไขและ
หลัก 
เกณฑส์ัญญา
แบบ 
ปรับราคาได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ 
ก่อสร้างที่ดำ 
เนินการตาม 
เงื่อนไข 

การควบคุมงาน 
ก่อสร้างเป็นไปตาม 
เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ ์
สัญญาแบบปรับ 
ราคาได ้

กองช่าง 

2 จ้างเหมาบริการ
ออกแบบ 
หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง 
เหมาวิศวกร ระดับ 
สามัญวศิวกรในการ 
ออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง ของ อปท. 

จ้างเหมาวิศวกร 
ระดับสามญั
วิศวกร
ออกแบบหรือ
ควบ 
คลุมงาน
ก่อสร้างของ
อบต.วังม่วง 
ตามเงื่อนไขที่
กำหนด 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 วิศวกรระดับ 
สามัญวศิวกร 

การควบคุมการออก 
แบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 3 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชาน 
นิติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอก เพื่อให้ 
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

จ้างนิติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอก ในการ 
ออกแบบ และควบคุม 
งาน 

จ้างเหมานิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก 
ออกแบบควบคุม
งาน 
ก่อสร้าง ของ 
อบต. 
วังม่วง ตาม
เงื่อนไข 
ท่ีกำหนด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการก่อสร้าง 
ท่ีจ้างออกแบบ 
และจ้างควบคุม 

โครงการงานก่อสร้าง 
มีประสิทธิภาพเพิ่ม 
ขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
ร่องหินปูน บ้านห้วยแร่ 
หมู่ท่ี 7 ตำบลวังม่วง 

เพื่อทำการปรับปรุง 
บ่อขยะร่องหินปูน  
บ้านห้วยแร่ หมู่ท่ี 7 
ตำบลวังม่วง 
รองรับขยะมูลฝอยท่ี 
เกิดขึ้นภายในตำบล 
วังม่วง 

ทำการปรับปรุง
บ่อขยะร่อง
หินปูนบ้านห้วย
แร่ หมู่ท่ี 7ตำบล
วังม่วง
รายละเอียดตาม
แบบ 
รูปและรายการท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการปรับ 
ปรุงที่ดำเนิน 
การ 

ตำบลวังม่วงมีสถาน 
ท่ีรองรับขยะมูลฝอย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการติดหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในสำนักงาน 
อบต.วังม่วง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้ไฟ้ฟ้าเพ่ิมมาก
ขึ้น เพื่อความสะดวกใน
การบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการภายใน
สำนักงาน 

จัดการติดตั้งหม้อ
แปลงแบบแขวน 
(เสาเด่ียว) หมอ้
แปลง ขนาดไม่
เกิน 250 KVA(
น้ำหนักไม่เกิน 1, 
200 Kg ใช้เสา
12.20 m) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีได้ 
มาตรฐาน ปลอดภัย 

ไฟฟ้าในสำนักงาน
สะดวก ไฟฟ้าไม่ตก
เครื่องใช้สำนักงาน
ใช้ได้นาน สะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
ราชการเพื่อบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๑๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569(บาท) 2570 
(บาท) 

 6 โครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังม่วง  

เพื่อมีพ้ืนท่ีบริการ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ท่ี
ทำงานเป็นสัดส่วน 
สะอาด มีระเบียบ
เรียบร้อย 

ทำการก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 อาคารสำนักงานท่ี
ได้มารฐาน  

สำนักงานที่ทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง มีพื้นที่ใน
การต้อนรับ บรกิาร
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
สะดวกในการให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ เป็นสัดส่วน 
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (โดม) 
สนามกีฬาหน้าอาคาร
สำนักงาน อบต.วังม่วง 

เพื่อจัดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ท่ีมี
ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
และใช้เป็นท่ีจอดรถ
สำหรับประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการและงาน
บริการอื่น ๆ  

ก่อสร้างโดมท่ีได้
มาตรฐาน 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 อาคารโดมท่ีได้
มาตรฐานสามารถ
จัดกิจกรรมและ
รับรองประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ
ได้และมีความ
ปลอดภัย 

อบต.วังม่วง มีสถานท่ี
สำหรับจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีสะดวก
สามารถรองรับ
ประชาชนได้จำนวน
มาก มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
อมัพวันบ้านวังม่วง พร้อม
ปรับปรุงพื้นท่ี 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้
ได้มาตรฐาน ให้มีความ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดทำป้ายขนาด
มารฐานพร้อม
ปรับปรุงพื้นท่ี
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด
รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน
ไม่เป็นอันตราย
สำหรับเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วง มี
ป้ายศูนย์ฯท่ีได้
มาตรฐานเห็นเด่นชัดมี
ภูมิทัศน์ท่ีดีและ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 9 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (โดม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
บ้านวังม่วง 

เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับ
เด็กเล็กและรองรับ
ผู้ปกครองท่ีมารอรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ก่อสร้างโดมท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
รายละเอียดตาม
แบบแปลงท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โดมท่ีได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วง มี
โดมสำหรับจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กที่
ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วง  

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ำท่ี
สะอาด และปลอดภัย 

ปรับปรุงห้องน้ำ
ให้สามารถให้
งานได้ มีความ
สะอาด และ
ปลอดภัย
รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องน้ำท่ีสะอาด และ
มีความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วง มี
ห้องน้ำท่ีสะอาด และ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวัง
ม่วง   

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะดวกและสะอาด
สำหรับจัดกิจกรรมนอก
อาคารเรียน 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
รายละเอียดตาม
แบบแปลงท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วงมี
พื้นท่ีนอกอาคารท่ี
สะอาดและปลอดภัย
สำหรับเด็ก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 12 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โสกนาค  

เพื่อรับรองเด็กเล็กที่
เพิ่มขึ้น เด็กเล็กมีหอ้งจัด
กิจกรรมท่ีเป็นสัดส่วน 
ตามระดับชั้น  

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สถ.ศพด.1 
ขนาดไม่เกิน 50 
คน (แบบไม่ตอก
เสาเข็ม)  

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
สะอาด น่าอยู่ และ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก
บ้านโสกนาคมีพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น ไม่แออัด 
สะดวก สะอาด และ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
เล็ก 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริมฯ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

13 โครงการก่อสร้างกำแพง
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก
นาค 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก
นาค  

ก่อสร้างกำแพงที่
ได้มาตรฐาน 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กำแพงท่ีได้มาตรฐาน
ตามแบบ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโสกนาค มีกำแพง
ท่ีได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
เล็ก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โสกนาค (งานทาสีตัว
อาคาร)  

เพื่อให้อาคารดูใหม่ 
สะอาด สวยงามมากขึ้น 

ทำการทาสีตัว
อาคาร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีใหม่ขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโสกนาคมีอาคาร
เรียนท่ีใหม่ขึ้น สะอาด 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 15 โครงการก่อสร้างโดม
ทางเดินตามถนนเข้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก
นาค 

เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
ป้องกันฝนและแสงแดด
ให้แก่เด็กเล็ก 

ก่อสร้างโดม
ทางเดินถึงตัว
อาคาร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โดมทางเดินที่ได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โสกนาคมีโดมทางเดินที่
ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้ยแร่ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคาร ให้มีความปลอดภยั 
สะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบ
อาคาร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยแร่ มีลานคอนกรีต
ที่มีความปลอดภยั
สำหรับเด็กเล็ก 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
แร่ (งานปูกระเบื้องพื้น
อาคาร  งานทาสีตัวอาคาร)  

เพื่อปรับปรุงอาคารให้ดูใหม่
ขึ้น มีความสะอาด และ
ปลอดภัย 

ทำการปกูระเบื้อง
พื้นอาคารและ
ทาสีตัวอาคาร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กระเบี้องที่ปลอดภยั
สำหรับเด็กและสี
อาคารที่ใหม่ขึ้น  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยแร่มีอาคารเรียนที่
สวยงาม และมีกระเบื้อง
ที่สะอาดมีความ
ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก 

กองช่าง 

 18 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (โดม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้ยแร่ 

เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
เล็กและรองรับผู้ปกครอง
ที่มารอรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น 
 

ก่อสร้างโดมที่ได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภยั
รายละเอียดตาม
แบบแปลงที่ อบต.
วังม่วง กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โดมที่ได้มาตรฐานและ
มีความปลอดภยั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยแร่ มีโดมสำหรับจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กที่ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างลานจอด
รถ อบต.วังม่วง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และจอดรถ
พนักงาน มีความเป็น
ระเบียบ และปลอดภยั 

ก่อสร้างลานจอด
รถ ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลานจอดรถที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลงที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

อบต.วังม่วงมีลานจอด
รถที่แข็งแรงปลอดภัย
เพื่ออำนวยความสะดวก 
ความเป็นระเบียบ ให้
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
บ้านวงัม่วง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กวัดอัมพวันบ้านวัง
ม่วง 

ปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวัดอมัพวัน
บ้านวังม่วง 
รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที ่อบต.
วังม่วงกำหนด 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
สะอาด น่าอยู่ และ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันมีอาคารเรียน
ท่ีสวยงาม และมีความ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
เล็ก 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก
นาค 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโสกนาค 

ปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านโสกนาค
รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที ่อบต.
วังม่วงกำหนด 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
สะอาด น่าอยู่ และ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโสกนาคมีอาคาร
เรียนท่ีสวยงาม และมี
ความปลอดภัยสำหรับ
เด็กเล็ก 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
แร ่

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยแร่ 

ปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านห้วยแร่
รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที ่อบต.
วังม่วงกำหนด 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
สะอาด น่าอยู่ และ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยแร่ มีอาคาร
เรียนท่ีสวยงาม และมี
ความปลอดภัยสำหรับ
เด็กเล็ก 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุง-ต่อเติม 
อาคารภายในท่ีทำการ 
อบต.(อาคาร อปพร.) 

เพื่อปรับปรุง-ต่อเติม
อาคารภายในท่ีทำการ 
อบต.(อาคาร อปพร.) 

ปรับปรุง-ต่อเติม
อาคารภายในที่ทำ
การ อบต.(อาคาร 
อปพร.)รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังมว่งกำหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อาคาร อปพร.  อบต.
วังม่วง ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย 

เพื่อได้มาตรฐาน และ
ปลอดภัย อำนวย
ความสะดวก ให้
ประชาชนผู้มาติดต่อ 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุง-ต่อเติม 
อาคารภายในท่ีทำการ 
อบต.(อาคารห้องประชุม) 

เพื่อปรับปรุง-ต่อเติม
อาคารภายในท่ีทำการ 
อบต.(อาคารห้องประชุม) 

ปรับปรุง-ต่อเติม
อาคารภายในที่ทำ
การ อบต.(อาคาร
ห้องประชุม)
รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที ่อบต.
วังม่วงกำหนด 

193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 อาคาร ห้องประชุม  
อบต.วังม่วง ได้
มาตรฐาน สะอาด 
น่าอยุ่ และปลอดภัย 

เพื่อได้มาตรฐาน และ
ปลอดภัยอำนวยความ
สะดวก ให้ประชาชนผู้
มาติดต่อ 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุง-ต่อเติม 
อาคารภายในท่ีทำการ 
อบต.(อาคารห้องคลัง) 

เพื่อปรับปรุง-ต่อเติม
อาคารภายในท่ีทำการ 
อบต. 
(อาคารห้องคลัง) 

ปรับปรุง-ต่อเติม
อาคารภายในที่ทำ
การ อบต. 
(อาคารห้องคลัง)
รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที ่อบต.
วังม่วงกำหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อาคาร ห้องคลัง  
อบต.วังม่วง ได้
มาตรฐาน สะอาด 
น่าอยุ่ และปลอดภัย 

เพื่อได้มาตรฐาน และ
ปลอดภัยอำนวยความ
สะดวก ให้ประชาชนผู้
มาติดต่อ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน       
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   111   โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 
รวม  17  โครงการ



๑๒๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   2   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    มี       111   โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

 1 โครงการวางท่อระบาย
น้ำภายในหมู่บ้านวัง
ม่วง ม.1 สายทางวัง
ม่วง ม.1 –ห้วยแร่ ม.3 
(ช่วงสี่แยกบ้านแม่
ดอกไม้ ประพันธ์ – นาง
สมสา พาระคณุ) 

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

โดยทำการ:วางท่อระบาย
น้ำคสล.Ø 0.40x1.00 
เมตร (พร้อมบ่อพัก คสล.) 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
290.00 เมตร พร้อมทำ
การเทคอนกรีตขยายผิว
จราจร –(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพืน้ท่ี
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

2  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางวังม่วง ม.1-
บ้านห้วยแร่ ม.3 – 
หน้าบ้านนางดอกไม้ 
ประพันธ์   
(ต่อจาก งปม.ปี 64) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวรวม 38.50 เมตร 
(หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
231.00 ตารางเมตร ) ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-
0.50 ม. –(รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
-สายทางข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วัน  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวม 
60.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร ) 
ไหล่ทางลกูรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
-สายทางสี่แยกนาย
เรือง – ประตูทางเข้าวัด
อัมพวัน (ด้านทิศ
ตะวนัตก)   

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวม 
30.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
120.00 ตารางเมตร ) 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
-สายทางบ้านนาย
นภดล มุกดา-นายบลุิน 
หนันสุราช  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวม 
110.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
330.00 ตารางเมตร ) 
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่ง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
-สายทางด้านข้าง
กำแพงวัดอัมพวัน (ด้าน
ทิศตะวันตก)  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวม 
100.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร ) 
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๒๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
-สายบ้านวังม่วง – บ้าน
โนนสว่าง (ด้านหลังที่
ทำการ อบต.วังม่วง )  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวม 
900.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตารางเมตร ) 
ลกูรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
- สายทางบ้านวังม่วง-
บ้านโนนสว่าง (ถนน 
สปก.-นานายอ่อน บภ
สำโรง )  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวม 
1,800.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
9,000.00 ตารางเมตร ) 
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านวังม่วง ม.1  
-สายทางวังราษฎร์ 
(บริเวณหนา้บ้านผู้ช่วย 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นาง
เสาวภา วงษ์กันหา) 
-สายทางวังราษฎร์ 
(บริเวณบ้านนายอินตา 
สุขเพ็ง)  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวม 
900.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตารางเมตร ) 
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 ถนน คสล.ใช้งาน
ได้ตามปกติ มี
ความปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านวังม่วง 
ม.1 
-สายทางแยกวังราษฎร์ 
–สำนักสงฆ์-บ้านวังม่วง 
(บริเวณที่นานายสมจิตร 
เจริญสว่าง – นางหนู
เกียง ดงอนนท์ ) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการพูนดินยกร่อง
สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ความยาวรวม 500.00 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 ถนนคนัดินที่ทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

11  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านวังม่วง ม.
1 สายทางวังม่วง-
หนองแสง (แยกลาน
มัน)  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
หินคลุกขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ลงลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.20 
ม. ยาว 3,000.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 ถนนหินคลุกทีท่ำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

12  โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านวังม่วง 
ม. 1 สายทางนานางวง
เดือน เลิงฮัง-นางศิริพร 
ธาอินทร์-นายภิญญู ศรี
จินดา 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการพูนดินยกร่อง
สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
550.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 ถนนคันดินที่ทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (บดอัดแน่น) 
บ้านวังม่วง ม.1 คันคู
ลำห้วยผือบัง(ตอนบน) 
ทั้งสองฝั่งของคันคูลำ
ห้วย 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
ลูกรังคันคูลำห้วย ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ลง
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ม.(ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 900.00 
ลบ.ม.) (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ถนนลูกรังที่ทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

14  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (บดอัดแน่น) 
บ้านวังม่วง ม.1 สาย
ทางวังม่วง-วังผือ (ช่วงที่
นานายแดง กันหาบาง 
– นายขาล พันชะดาม)  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ลงลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.20 
ม. ยาว 1,000.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรังที่ทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

15  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านวังม่วง ม.
1) สายทางบ้านวังม่วง-
ป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน์  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
หินคลุกขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ลงลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.20 
ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,300.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 ถนนคลุกที่ทำการ
ก่อสร้างใช้งานได้
ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างที่ท้ิง
ขยะประจำหมู่บ้าน วัง
ม่วง ม. 1  

เพื่อจัดหาสถานท่ีทิ้ง
ขยะภายในหมู่บ้าน ให้มี
ความสะอาด และ
ปลอดภัยจากโรค 

ทำการก่อสร้างสถานท่ีทิ้ง
ขยะประจำหมู่บ้าน บ้าน
วังม่วง หมู่ที่ 1 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จำนวนสถานท่ีทิ้ง
ขยะที่ไดม้าตรฐาน 
 

ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  มี
สถานะท่ีทิ้งขยะที่ได้
มาตรฐาน สามารถ
รองรับขยะภายใน
หมู่บ้านได้อย่างถูก
สุขลักษณะ  

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ม. 1 สายหลัง 
รพสต.วังม่วง บริเวณ
หน้าบ้านคุณครูนิรมล 
หนันสุราช-นายเขยีว ดี
กลาง 

เพื่อขยายไฟฟ้าให้
ประชาชนได้ใช้อย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี การไฟฟ้าบ้านไผ่ 
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง /
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 
รวม  20  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านวังม่วง ม.
2  สายทางนางดวงดี 
ไชยโคตร – นางลำไย ภู
จาก 

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพนัธ์เช้ือโรค 

โดยทำการก่อสร้าง:รอง
ระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) 
พร้อมฝาปดิ ร่องระบายน้ำ
ขนาด 0.35x 0.35 ม. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น 
77.00 ม. (รายละเอยีด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านวังม่วง ม.
2  สายทางวังม่วง-
วังผือ (ช่วงบ้านนาย
ศุภชัย สมอหอม – นาย
ตัน อันช่ืน) 

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

โดยทำการก่อสร้าง:รอง
ระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) 
พร้อมฝาปดิ ร่องระบายน้ำ
ขนาด 0.35x 0.35 ม. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น 
145.00 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ำ คสล. บ้านวัง
ม่วง ม.  สายทาง
ถนนลาดยาง 4038 
(ช่วงบ้านนายสุรัตน์ ดี
กลาง – นายเลา 
ประพันธ์ ) 

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

โดยทำการซ่อมแซมราง
ระบายน้ำให้ใช้งานไดด้ี น้ำ
ไหลสะดวก  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รางระบายนำ้ไหล
ผ่านได้สะดวก 

รางระบายนำ้ใช้งาน
ได้ปกติ น้ำไหล
สะดวกสามารถ
ระบายน้ำที่ท่วมขัง
ในพื้นที่ชุมชนได้
อย่างสะดวกลด
ความเดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม.2 ซอยทักษิณ 
(ช่วงบ้านกำนัน-สระ
ใหม่)   

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวรวม 117.00 
เมตร (หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 468 ตารางเมตร 
) ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 ถนน คสล. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม.2 สายทางบ้าน
นายสมบรูณ์ วาสนาชัย 
–นายสุรยิัน นาซอน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวรวม 58.00 
เมตร (หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 174 ตารางเมตร 
) ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ถนน คสล. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม.2 สายทางวัง
ม่วง-วังผือ (ช่วงบ้าน
นายศักดิ์ สีคราม-นาย
ประยุทธ ปะรสิุเก 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวรวม 180.00 
เมตร (หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร ) ลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 ถนน คสล. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

24  โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านวังม่วง 
ม. 2 สายทางแยกโคก
โสกคณู-ลำห้วยโสกรัง 
(บริเวณทีน่านายสมชัย 
มาโคตร –ลำห้วยโสก
รัง) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการพูนดินยกร่องสูง
เฉลี่ย 0.80 ม. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
400.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ถนนคันดินท่ีทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

25  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (บดอัดแน่น) 
บ้านวังม่วง ม.2  สาย
ทางโคกโสกคณู-นานาง
คา –นายหลา บัว
บรรเทา  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ลงลูกรังผิวจราจร
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด) 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 ถนนลูกรังที่ทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หนว่ยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบ้านวังม่วง ม.2 
สายทางนายไสว มะลิ
โค –โคกโสกคูณ  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการลงหินคลุก ถนน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ความ
ยาว 850.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ถนนหนิคลุกท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นลำห้วยม่วง 
(ตอนล่าง ) บ้านวังม่วง 
ม. 2 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ทำการเกษตร 
เลี้ยงสตัว์ ในช่วงฤดูกาล 

โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำ
ลน้ท่ีไดม้าตรฐาน 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ฝายน้ำล้นกักเก็บ
น้ำได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

28 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง (ระบบโซล่า
เซลล์) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างทั่วถึง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่าง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟส่องสว่างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

29 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเรจ็รูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้านวัง
ม่วง ม.2  สาย ทช.
4038 บ้านนายเลา 
ประพันธ์ ไป บ้านนาย
สวาท พลที  

เพื่อให้การระบาย
น้ำ 
ภายในหมู่บ้าน
สะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง
ในเขตชุมชน ซึ่ง
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เช้ือโรคส่ง
กลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:ท่อ
ระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 11.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
132.00 เมตร พรอ้ม
ทำการเทคอนกรีตผิว
ถนนหลังท่อ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลังท่อ
ภายในหมู่บ้านวังม่วง ม.
2  สาย ทช.4038 บ้าน
นายสุรัตน์ดีกลาง ไป 
บ้านนางกาญจนา เจริญ
สว่าง  

เพื่อให้การระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
สะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซ่ึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อ
โรคส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:ท่อ
ระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 52.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
770.00 เมตร พร้อม
ทำการเทคอนกรีตผิว
ถนนหลังท่อ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วย 
งานท่ี
รับผิด
ชอบ 

2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

31 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้านวัง
ม่วง ม.2  สาย ทช.
4038 บ้านนาย
สำราญ สมสา ไป ที่
นานายไกรราช เท
ต้อม  

เพื่อให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก 
และไม่มนี้ำท่วม
ขังในเขตชุมชน 
ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 54.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
800.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
วังม่วง กำหนด) 

1,733,000 1,733,000 1,733,000 1,733,000 1,733,000 จำนวนรอง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบ
แปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำ
ที่ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

กอง
ช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังอัดแน่น บ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ 2 
-สายแยกจากถนน 
ทช. 4038 ไป นา
นายวิทยา ศรีคราม 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา และ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงดินลูกรัง
บดอัดแน่น ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
1200.00 ม. สูง
เฉลี่ย 0.20 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

314,500 314,500 314,500 314,500 314,500 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตาม
แบบแปลงท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กอง
ช่าง 

33 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 2  สาย นานาย
สง่า บัวบรรเทา ไป ท่ี
นานางคา  ฝ่ายนอก 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

496,000 496,000 496,000 496,000 496,000 ถนน คสล.ที่
ทำการ
ก่อสร้าง ตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กอง
ช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 2  สาย บ้านนาง
จันทร์ วิเชียร  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลน ที ่อบต.วังม่วง 
กำหนด 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 2  สายบ้านนาย
ยงยุทธ รอดวินิตชน 
ไป บ้านนายประมวล  
ชาชัย 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลน ที ่อบต.วังม่วง 
กำหนด 

241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 ถนน คสล.ทีท่ำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านวังม่วง  
ม.2 สายทางแยกโคก
โสกคณู – ที่นาพ่อ
กำนันสมชัย - ที่นา
นายดวงด ี

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
300.00 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังมว่ง
กำหนด 

54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 ถนนคันดินท่ีทำการ
ก่อสร้างใช้งานได้ด ี

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านวังม่วง 
หมู่ 2 ซอยทักษิณ 
(ช่วงบ้านแม่จวง 
กันหาบาง) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 37.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
148.00 ตารางเมตร) ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.วังม่วง
กำหนด   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 
รวม   15  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายบ้านห้วยแร่-วังม่วง
(ช่วงดอนปู่ตา-
ถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
125.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
750.00 ม.) ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายทางนายไหล คำ
ผาย-นางสมจิตร กา
เตื่อย  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
37.50.00 ม. (หรือมี
พืน้ท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
131.25 ม.) ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่ง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายทางนายดำรง ฤทธิ
คือกรด –นายเคน เทพ
น้ำเที่ยง  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
37.00 ม. (หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
111.00 ม.) ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บา้น 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายบ้านห้วยแร่ ม.3-
บ้านวังหิน ม.7 

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
1,700.00 ม. (หรือมี
พื้นที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 
10,200.00 ม.) ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

6,630,000 6,630,000 6,630,000 6,630,000 6,630,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายบ้านห้วยแร่ ม.3-
บ้านหนองแสง ต.ดอนดู ่

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
2,000.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
10,000.00 ม.) ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายบ้านห้วยแร่ ม.3-
บ้านวังม่วง (ช่วงจาก
สะพาน-ถนนลาดยาง
ทางหลวงชนบท) 

เพือ่เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
300.00 ม. (หรือมี
พื้นที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,8000.00 ม.) ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการปูผิวทางด้วย
แอสฟัลท์ติก 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ปรับปรุง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและ
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านห้วยแร่ ม. 3 สาย
ทางนานายร้อย จำปา
แก้ว-นางเคน พรรณนา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 
 

โดยทำการ:ลงหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 850.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและ
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านห้วยแร่ ม. 3 สาย
ทางนานายสมจติร พล
พิทักษ์ –นางลำดวน 
สวนผสม  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 
 

โดยทำการ:ลงหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 800.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและ
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านห้วยแร่ ม. 3 สาย
ทางนายจันทร์ ดีแป้น-
นายสาย สระพรม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 
 

โดยทำการ:ลงหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 700.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและ
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

48 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านห้วยแร่ ม.3 
-สายทางห้วยแร่-วังม่วง 
-สายทางห้วยแร่-วังหิน 
-สายทางห้วยแร่-หนอง
แสง และสายทางพ่อ
ชาย เสนาวงษ์-สระนำ้
วังกระทง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไฟฟ้าที่ทำการ
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

49 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยแร่ ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าที่ทำการ
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

50 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง (ระบบโซล่า
เซลล์ ) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -โคมไฟส่องสว่าง 
-อุบัติเหตลุดน้อย
ลด 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

51 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  (ขนาด
ใหญ่) บ้านห้วยแร่ ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บรโิภค
ที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้างหอถัง
สูงระบบประปาหมู่บ้าน  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ระบบประปา
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

กองช่าง/
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หนว่ยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างที่ท้ิง
ขยะประจำหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 

ประชาชนภายใน
หมู่บ้านมีที่ท้ิงขยะ
ที่ได้มาตรฐาน 
สะอาด  

โดยทำการขดุบ่อท้ิงขยะ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ที่ท้ิงขยะที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีที่ท้ิงขยะ
ที่สะดวก สะอาด ไม่
เป็นมลพิษทาง
อากาศ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 4 
 

รวม  14  โครงการ 
 



๑๕๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง 
ม. 4 
สายทางถนนลาดยาง 
4042 –สี่แยกหอถัง
ประปา  

เพื่อให้การระบาย
น้ำใน 
ภายในหมู่บ้าน
สะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่ง
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เช้ือโรค 

โดยทำการก่อสร้าง:รอง
ระบายน้ำ (รูปตัวยู) 
พร้อมฝาปดิ ร่องระบาย
น้ำขนาด 0.35x 0.35 
ม. ความยาวรวมทั้งสิ้น 
145.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนนิการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทาง            
โนนสว่าง ม.4-บ้านห้วย
แร่ ม. 7  

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
1,500.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
วังม่วง กำหนด) 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง ม. 4 
-สายบ้านโนนสว่าง ม.
4-บ้านป่าปอ่ ต.ป่าปอ  

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
2,000.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
วังม่วง กำหนด) 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง ม. 4 
-บ้านโนนสว่าง ม.4-
บ้านวังม่วง ม. 1 (หลัง
วัดโชติการาม )  

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
2,000.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
วังม่วง กำหนด) 

2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
พร้อมฝาปดิ บ้านโนน
สว่าง หมู่ 4  
-สายทางหลาวงชนบท 
4038 นายคำภู ลุย
มนตรี ถึง บ้านนาย
ชาย ประพันธ์ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
สะดวกและไม่มีน้ำ
ท่วมขังในเขต
ชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์
เชื้อโรคส่งกลิ่น
เหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง: ราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พร้อมฝา
ปิด กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วงัม่วง 
กำหนด) 

376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนที่ได ้

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 
-สายนานางเทียนหอม 
พงษ์เจริญ ไป ถนน 
สปก.โสกนาคห้วยแร่  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
300.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
\ 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 
-สาย ถนน สปก.โนน
สว่าง ไป ป่าโคกโสก
นาค   

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,900.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
760.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

768,000 768,000 768,000 768,000 768,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ.ขก 

60 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 
-สายโนนสว่าง ไปบ้าน 
นาเสถียร (ต่อจุดเดิม) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,200.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
480.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

485,000 485,000 485,000 485,000 485,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 
-สายนานางกมล เกียง
ขวา ไป นานาง
ฉวีวรรณ ชาด ี

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการ:   พูนดิน
ยกร่องสูงเฉลีย่ 0.80 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ความยาว 
450.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 ถนนคันดินที่ได้
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามแบบ 
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วงกำหนด 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

62 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านโนนสว่าง ม.4 
–สายทางบ้านโนนสว่าง 
ม.4-บ้านห้วยแร่ ม.7 (ต่อ
จากถนน คสล.งปม.ฉก.
แยกถนน สปก.สายโนน
สว่าง-วังม่วง ) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 
ม. (หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 350.00 ลบ.
ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร บ้านโนนสว่าง 
ม.4  
–สายทางนานางบุญเสริม 
สมอหอม-นายแต้ม กุล
วงษ์ (สระบัวกลางโคก)  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 400.00 ม. 
(หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านโนนสว่าง ม.4 
-สายทางโนนสว่าง ม.4-(
ช่วงบริเวณต่อจากหิน
คลุก งปม.ปี64)  
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 100.00 ม. 
(หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 21.00 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๕๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

65 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง (ระบบโซล่า
เซลล์ ) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง ม. 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -โคมไฟส่องสว่าง 
-อุบัติเหตลุดน้อย
ลด 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

66 โครงการก่อสร้างที่ท้ิง
ขยะประจำหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง  ม. 4 

ประชาชนภายใน
หมู่บ้านมีที่ท้ิงขยะ
ที่ได้มาตรฐาน 
สะอาด  

โดยทำการขดุบ่อท้ิงขยะ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ที่ท้ิงขยะที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีที่ท้ิงขยะ
ที่สะดวก สะอาด ไม่
เป็นมลพิษทาง
อากาศ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านห้วยโป่ง  หมู่ที่ 5 
รวม  13  โครงการ 

 
 
 



๑๕๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

67 โครงการวางท่อระบาย
น้ำภายในหมู่บ้านบา้น
ห้วยโป่ง ม. 5  สายทาง
สี่แยกกลางบ้าน-ลาน
กีฬา  

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

โดยทำการวางท่อระบาย
น้ำคสล.Ø 0.40x1.00 
เมตร (พร้อมบ่อพัก คสล.) 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
132.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

68 โครงการก่อวางท่อ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยโป่ง ม. 
5  สายทางสี่แยก
กลางบ้าน-ทิศตะวันตก-
นางโอ 

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชือ้โรค 

โดยทำการวางท่อระบาย
น้ำคสล.Ø 0.40x1.00 
เมตร (พร้อมบ่อพัก คสล.) 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
63.00 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนนิการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยโป่ง ม. 
5  สายทางสี่แยก
กลางบ้าน-ทิศใต้-นาง
วาสนา 

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมูบ่้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธเ์ชื้อโรค 

โดยทำการก่อสร้าง:ท่อ
ระบายน้ำรูปตัวยู 
0.35x0.35  เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 90.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง-บ้าน
โสกนาค ม.6,8   
 

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
700.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างขา้งละ 0.00-
0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
วังม่วง กำหนด) 

2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง-บ้าน
หนองคลองใหญ่ ต.
สำโรง   

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
1,200.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
วังม่วง กำหนด) 

3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง ม.5-
บ้านหนองแวง ต.ดอนดู่ 
 

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
1,000.00 ม. (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
5,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
วังม่วง กำหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง ม.5-
บ้านห้วยแร่ ม.7 
 

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  
0.15 ม. ความยาวรวม  
1,000.00 ม. (หรือมี
พืน้ท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
5,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
วังม่วง กำหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๖๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

74 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่งม. 5 – 
บ้านห้วยแร่ ม. 7  

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 
สะดวก และ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,800.00ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

75 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง ม.5-
บ้านหนองแวง ต.ดอนดู่ 

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 
สะดวก และ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 600.00ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง ม.5-
บ้านหนองคลองใหญ่ ต.
สำโรง 

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 
สะดวก และ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 500.00ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

77 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายแรงต่ำ บ้านห้วย
โป่ง ม. 5-สายทางบ้าน
ห้วยโป่ง-หนองแสง 
-สายทางบ้านห้วยโป่ง-
หนองคลองใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผ่ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ไฟฟ้าท่ีทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ่ 

 

แบบ ผ.02 



๑๖๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  (ขนาด
กลาง) บ้านห้วยโป่ง 
 ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บรโิภค
ที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบประปา
หมู่บ้าน  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ระบบประปา
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

กองช่าง/
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

79 โครงการก่อสร้างที่ท้ิง
ขยะประจำหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม. 5 

ประชาชนภายใน
หมู่บ้านมีทีท่ิง้ขยะ
ที่ได้มาตรฐาน 
สะอาด  

โดยทำการขดุบ่อท้ิงขยะ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ที่ท้ิงขยะที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีที่ท้ิงขยะ
ที่สะดวก สะอาด ไม่
เป็นมลพิษทาง
อากาศ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านโสกนาค  หมู่ที่ 6 
 

รวม  11  โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค ม. 6 
สายทางบ้านโสกนาค –
บ้านห้วยโป่ง (ช่วงหน้า
บ้านนายพวงสุข ลมมูลตรี 
–นางหนูเจน พรมแสง ) 

เพื่อใหก้ารระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซ่ึงเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค 

โดยทำการก่อสร้าง:ร่อง
ระบายน้ำรูปตัวยู (พร้อมฝา
ปิด) ร่องระบายน้ำขนาด
0.35x0.35  เมตร ความ
ยาวรวม 300.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนร่องระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

สามารถระบายน้ำท่ี
ท่วมขังในพื้นท่ีชุมชน
ได้อย่างสะดวกลด
ความเดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 

กองช่าง 

81 โครงการขยายผิวจราจร
ลาดยางหมายเลข 4038 
(ช่วงบริเวณตรงข้าม
โรงเรียนบ้านโสกนาค )  

เพื่อใหถ้นนกว้างขึ้น
ประชาชนในหมู่บา้น
สามารถใช้พื้นท่ีเดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:เทคอนกรีตขยาย
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร
(หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร) 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด) 

149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใชง้านได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค ม. 6  
-สายบ้านโสกนาค ม. 6-
บ้านห้วยแร่ (สายทาง 
สปก.)  

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทางสัญจร
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  2,000.00 
ม. (หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 10,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด) 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จำนวนถนน คสล. 
ท่ีดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมีความ 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค ม. 6  
-สายบ้านโสกนาค ม. 6-
บ้านห้วยแร่ (สายทาง
ห้างกกแดง)  

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  2,000.00 
ม. (หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 12,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค ม. 6  
-สายบ้านโสกนาค ม. 6-
บ้านห้วยโป่ง   

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  300.00 ม. 
(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,800.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังมว่ง 
กำหนด) 

1,117,000 1,117,000 1,117,000 1,117,000 1,117,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านโสก
นาค ม. 6 
-สายทางนานาย
สมบูรณ์ สมอดง-ถนน 
สปก.โสกนาค-ห้วยแร ่

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการพูนดินยกร่องสูง
เฉลี่ย 0.80 ม. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
ความยาว 840.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ถนนคันดินท่ีทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านโสก
นาค ม. 6 
-สายนานางบัวหอม สี
ชิน-นานายสมชาย คำ
หารพล  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการพูนดินยกร่องสูง
เฉลี่ย 0.80 ม. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
ความยาว 1,000.00 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 ถนนคันดินท่ีทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านโสก
นาค ม. 6 
-สายทางนานางญวิฐา 
สุดโต-ถนนสายทางบ้าน
ห้วยโป่ง-บ้านห้วยแร ่

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการพูนดินยกร่องสูง
เฉลี่ย 0.80 ม. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
ความยาว  300.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ถนนคันดินท่ีทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านโสก
นาค ม. 6 
-สายทางถนนลาดยาง 
4038-นานายสาคร 
อินทร์บุ-นานาย
ประมวล ถ่ินราช 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการพูนดินยกร่อง
สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ความยาว  650.00 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 ถนนคันดินท่ีทำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านโสกนาค หมู่ 
6  สายทางบ้านโสก
นาค ไป บ้านห้วยแร่ 
(สาย สปก.)  

เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 
ขนถา่ยพืชผล
ทางการเกษตร 
สะดวก และ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 2000.00ม. 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 700 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

686,000 686,000 686,000 686,000 686,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างที่ท้ิง
ขยะประจำหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค  ม. 6 

ประชาชนภายใน
หมู่บ้านมีทีท่ิง้ขยะ
ที่ได้มาตรฐาน 
สะอาด  

โดยทำการขดุบ่อท้ิงขยะ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ที่ท้ิงขยะที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีที่ท้ิงขยะ
ที่สะดวก สะอาด ไม่
เป็นมลพิษทาง
อากาศ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านวังม่วง หมู่ที่ 7 
 

รวม   13  โครงการ 



๑๖๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

91  โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยแร่         
ม.7 สายทางด้านหน้า
โรงเรียนบ้านห้วยแร ่

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำทว่มขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

โดยทำการก่อสร้าง :ร่อง
ระบายน้ำรูปตัวยู (พร้อมฝา
ปิด) ร่องระบายน้ำขนาด 
0.35x0.35 เมตร ความ
ย า ว  1 0 0 .0 0  เม ต ร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางห้วยแร่-หนองแวง
ตอตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:         
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 1,500.00 
เมตร (หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.ขก 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านห้วยแร่ ม.7-
บ้านห้วยโป่ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ห น า 0 .1 5  เม ต ร  ย าว 
1,500.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้ อ ย ก ว่ า  7 ,5 0 0 .0 0 
ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.00 -0.50 
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
อบจ.ขก 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง ส.ป.ก.บ้านห้วยแร่ 
ม.7-บ้านโสกนาค ม.
6,8 (สายทาง ส.ป.ก.) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โด ย ท ำ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  :           
ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 
ม. ความยาวรวม 1 ,500 
เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่
น้ อ ย ก ว่ า  7 ,5 0 0 .0 0 
ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.00 -0.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แ ป ล น ที่  อ บ ต .วั ง ม่ ว ง 
กำหนด 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง/
อบจ.ขก 

 

แบบ ผ.02 



๑๗๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

95 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 
สายสี่แยกบ้านนาง
สุภาพ ศรีหมวด ไป 
ลำห้วยแร่ (โรงนำ้
ดื่ม)  

เพื่อให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก 
และไม่มนี้ำท่วม
ขังในเขตชุมชน 
ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 18.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
210.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
วังม่วง กำหนด) 

514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำ
ที่ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

กองช่าง 

96 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 
สายบา้นนายทวี วารี
ศรี ไป บา้นนางสาว
สำราญ อุทัยดา  

เพือ่ให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก 
และไม่มนี้ำท่วม
ขังในเขตชุมชน 
ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 9.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
100.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
วังม่วง กำหนด) 

248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำ
ที่ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๗๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

97 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 
สายสหการ หมู่ที่ 7-
บ้านนายใหล คำผาย 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก 
และไม่มนี้ำท่วม
ขังในเขตชุมชน 
ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 17.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
200.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
วังม่วง กำหนด) 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำ
ที่ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

กองช่าง 

98 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 
สายหนา้สนามฟุต
ซอล  ไป รางระบาย
น้ำลน้วังทบัควาย 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก 
และไม่มนี้ำท่วม
ขังในเขตชุมชน 
ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 12.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
145.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
วังม่วง กำหนด) 

347,000 347,000 347,000 347,000 347,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำ
ที่ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๗๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

99 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 
-สายแยกทางหลวง
ชนบท 4042 ไป 
ถนนสายห้วยแร่หนอง
แสง (นานายเสถียร 
มีไธสงค์ ไป นานายทวี 
วารีศรี ) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา และ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงดินลูกรัง
บดอัดแน่น ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
950.00 ม. สูงเฉลีย่ 
0.20 ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด 

275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

100 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ห้วยแร่ ม.7 สายทาง
บ้านนายเกตุ กะลาม-
สระน้ำวังกระทง 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านสามารถ
ใช้เดินทางสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

โ ด ย ท ำ ก า ร : เ ท
ค อ น ก รี ต ข น าด ผิ ว
จราจรกว้ าง 3 .0 0 
เม ต ร  ห น า  0 .1 5 
เมตร ยาว 4 2 .0 0 
เม ต ร  (ห รื อ มี พื้ น ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้ อยกว่า 126 .00 
ตารางเมตร) ลูกรังไหล่
ท า ง ก ว้ า ง ข้ า ง ล ะ 
0 .0 0 -0 .5 0  เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วงกำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๗๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

101 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังสายทางแยก
ถนนลาดยาง หมายเลข 
4042-นานายสมจิตร 
พลพิทักษ์ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกและปลอดภยั 
 

โดยทำการ :ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.07 ม. ความยาว
รวม 450.00 เมตร (หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1 2 6 . 0 0  ล บ . ม )  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและ
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้าง
สถานท่ีทิง้ขยะประจำ
หมู่บ้านบ้านห้วย ม.7 

เพื่อจัดหาสถานที่ท้ิง
ขยะภายในหมู่บ้าน ให้มี
ความสะอาด และ
ปลอดภัยจากโรค 

โดยทำการ: ก่อสร้างสถานท่ี
ทิ้งขยะประจำหมู่บ้าน บ้าน
วังม่วง หมู่ที่ 1 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จำนวนสถานท่ีทิ้ง
ขยะที่ไดม้าตรฐาน 
 

ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  มี
สถานะท่ีท้ิงขยะท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
รองรับขยะภายใน
หมู่บ้านไดอ้ย่างถูก
สุขลักษณะ  

กองช่าง 

103 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง (ระบบโซล่า
เซลล์) ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างท่ัวถึง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่ าง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟส่องสว่างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๗๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 
รวม  8  โครงการ 

 



๑๗๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

104 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านบ้านโสกนาค ม.
8 สายทางบ้านนางปี 
ชาสำโรง-นายนิเวศ        
นิลชา 

เพื่อให้การระบายน้ำใน 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

โดยทำการก่อสร้าง:   ร่อง
ร ะ บ า ย น้ ำ รู ป ตั ว ยู               
(พร้อมฝาปิด) ร่องระบาย
น้ ำขน าด  0 .3 5 x0 .3 5 
เมตร ความยาว 170.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แ ป ล น ที่  อ บ ต .วั ง ม่ ว ง 
กำหนด 

390,000 
 

390,000 
 

390,000 
 

390,000 
 

390,000 
 

จำนวนร่องระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านโสก
นาค ม.8 สายทาง
ถนนลาดยางหมายเลข 
4038-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโสกนาค 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการ: เทคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0 .15  เมตร 
ยาว 145.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 580.00 ตาราง
เมตร) ลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที ่อบต.วังม่วง กำหนด 

357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๗๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านโสก
นาค ม.8 สายทาง
ถนนลาดยาง 4038   
(ตู้ยาม)-พ่อบรรจบ 
เหล่าคำ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการ:  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 
200 .00  เมตร (หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 600.00 ตาราง
เมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วงกำหนด 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านโสกนาค 
สายทางนานายบญุทอม 
ขยันทำ-นานางบัวหอม 
สีชิน 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนที่สัญจรไป
มา สามารถเดินทาง
สญัจรได้สะดวกและ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการ :   พูนดินยก
ร่องสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ค ว า ม ย า ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
7 0 0 . 0 0  เ ม ต ร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 ถนนคันดินที่ได้
ดำเนนิการ
ก่อสร้างตามแบบ 
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วงกำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๗๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านโสกนาค 
ม.8 สายทางนานาย
สมพงศ์ มูลบญุ-ถนน
สายโสกนาค-ห้วยแร่
(สายทาง ส.ป.ก.) 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนที่สัญจรไป
มา สามารถเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการ :    พูนดินยก
ร่องสู งเฉลี่ ย  0.80 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 900.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ถนนคันดินที่ได้
ดำเนินการ
ก่อสร้างตามแบบ 
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วงกำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พืน้ท่ี
การเกษตรบ้านโสกนาค 
ม.8 สายทางนายสงวน 
สมอบ้าน-ถนนสายห้วย
โป่ง-หนองยาง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนที่สัญจรไป
มา สามารถเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการ:   พูนดินยกร่อง
สู งเฉลี่ ย  0.80 เมตร ผิ ว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 400.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังมว่ง กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนคันดินที่ได้
ดำเนินการ
ก่อสร้างตามแบบ 
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วงกำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านโสกนาค 
ม.8 สายทางนานาย
สงวน สมอบ้าน-สาม
แยกบ้านดอนเปือย-
หนองยาง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนที่สัญจรไป
มา สามารถเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการ:   พูนดินยกร่อง
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 500.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ถนนคันดินที่ได้
ดำเนินการ
ก่อสร้างตามแบบ 
แปลนที่ อบต.วัง
มว่งกำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก
และมีความ 
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน การขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรได้
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๗๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

111 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง(ระบบโซล่า
เซลล์) ภายในหมู่บ้าน
บ้านโสกนาค ม.8 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างท่ัวถึง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่ าง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟส่องสว่างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๗๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

-  แผนงานการเกษตร  มี    5   โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง     มี   1   แผนงาน   
 3.1  แผนงานการเกษตร  มี      5      โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผา่นมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 (บาท) 2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเกษตร
ผสมผสาน ตามแนว 
พระราชดำริ 

เพือ่ส่งเสริมและปรับปรุง
ระบบการผลิตของ
เกษตรกรจากการผลิตพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวมาเป็น
การผลิตเพื่อความม่ันคง
ในครอบครัวและเพื่อการ
ยังชีพ 

เกษตรกรตำบล 
วังม่วง ม. ๑-๘ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - จำนวนเกษตรกร 
ในพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
  -ความพึงพอใจของ
เกษตรกรในการเข้า
ร่วม 
โครงการ/กิจกรรม 

เกษตรกรมีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการทำ
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
ลดปัญหาการว่างงาน
ของชุมชน ครัวเรือนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นและลด
ต้น 
ทุนการผลิต 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพด้านการเกษตร 
 - ส่งเสริมพันธ์มะม่วง 
 - ส่งเสริมการปลูกผัก 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงหม่อน
ไหม 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 
 - ส่งเสริมการเพาะเห็ด 
 -ส่งเสริมการเลี้ยงปลา 
 -ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้ของชุมชน และ
พัฒนากลุ่มอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
รายได้และทุนหมุนเวียน
ภายในชุมชน ให้ชุมชนมี
ระบบการบริหารจัดการท่ี
ดีในกลุ่มอาชพี 
 
 

จัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ประชาชนใน
พืน้ท่ีท่ีมีความ
สนใจฝึกอบรม
อาชีพ ม.1-8 
 
 
 

100,000 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 -จัดอบรมกลุ่มอาชีพ
และจัดซ้ือวัสดุ-
อุปกรณ์ 
จำนวนกลุ่มอาชีพใน
ตำบล 
 - ความพึงพอใจของ
กลุ่มอาชีพในตำบล 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชนได้รับการ
ส่งเสริม และ 
มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ผู้ว่างงาน ผู้ตก
งาน มีอาชีพ 
รองรับ และบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน 
และเกิดการเรียนรู้
ร่วม 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๑๘๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 3 โครงการจดัตั้งตลาดนดั
ชุมชน 
 

เพื่อจัดตั้งตลาดรองรับ 
ผลผลติทางการเกษตร 
ของเกษตรกรตำบลวัง
ม่วง ม. 1 - 8 

ก่อสร้างอาคาร
เพื่อรองรับ
ผลผลติและจำ 
หน่ายสินค้าทาง
การเกษตรของ
เกษตรกร 
ชาวตำบลวัง
ม่วงบริเวณสระ
สะอาดบ้านวัง
ม่วง ม. 1 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

เกษตรกรชาวตำบล
วังม่วงมีตลาดรับรอง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

สำนักปลดั 

4 โครงการจดัตั้งตลาดนดั
โคกระบือ 

เพื่อจัดตั้งตลาดนัดโค
กระบือ ให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้แลกเปลี่ยนซื้อ
ขายโค กระบือ ของ
ชุมชน 
 

จัดหาสถานท่ีตั้ง
ตลาดนดัโค
กระบือ รองรับ
การแลกเปลี่ยน
และซื้อขาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค 
กระบือ มีตลาด
รองรับที่ใกล้ สะดวก 
ชุมชนมีรายได้  

สำนักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสตรีในชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรี
ในชุมชนให้มีความรู้ มี
อาชีพเสริมมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

อบรมส่งเสรมิ
กลุ่มอาชีพสตรี
ในชุมชน ม.1-
8 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 โครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

กลุ่มสตรีในชุมชนมี
อาชีพเสริม มรีายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๘๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

         4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล     ม ี  2   แผนงาน   
➢ แผนงานการเกษตร   จำนวน   4  โครงการ 
➢ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  4  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล     มี   2   แผนงาน   
 4.1  แผนงานการเกษตร  มี      4      โครงการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรต ิ
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพื่อแผ่นดิน ” 
 

เพื่อเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว 
ให้กับชุมชน และ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PW 2.5 )  

จัดกิจกรรม
ปลูกป่า ตาม
พื้นที่สาธารณ 
ประโยชน์ /
หน่วยงาน
ภายในตำบล 
วังม่วง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนพื้นที่ป่าที่
เพิ่มขึ้น 
 
 

ตำบลวังม่วงมีพื้นที่
ป่าเพิ่มมากข้ึน ลด
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5 ) 

สำนักปลดั 

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก
ในพระราชดำร ิ

เพื่อเปน็การอนุรักษ์ดิน 
และน้ำเพื่อป้องกันการ 
ชะล้างพังทลายของดิน 
และปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ทำการปลูก
หญ้าแฝก 
ตามลำห้วย 
เพื่อป้องกัน 
การพังทลาย
ของดิน 
และปรับปรุง
สภาพ 
แวดลอ้มท่ีดีขึ้น 

50,000 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 โครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

ป้องกันการพงัทลาย
ของหน้าดิน 

สำนักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๘๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจาพระราชดำร ิ

เพื่อสนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และทำให้
ตระหนักถงึความสำคญั
ของพันธุกรรมพืชต่างๆ 
ที่มอียู่ในประเทศไทย 
ก่อให้เกิดกิจกรรม
เพื่อให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบตัิที่นำ
ผลประโยชน์แก่ชุมชน 

ปกปักพันธุกรรม
พืช ปลูกรักษา
พันธุกรรม
พืช สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมพืช
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืช
วางแผนพัฒนา
พันธุ์พืช เพื่อ
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนและ
ประเทศชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ/กิจกรรม ตำบลวังม่วงมีพื้นท่ี
ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ 
และได้สนอง
พระราชดำร ิ

สำนักปลดั 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำ
สาธารณะชุมชน 
ตำบลวังม่วง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธุ์ปลาเลี้ยง
ปล่อยในสระน้ำ
สาธารณะภายในตำบล 
เสรมิสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน้ำใน
แต่ละหมู่บ้าน 

-จัดหาพันธุ์ปลา 
ในกาสนับสนุน 
ให้หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1-8ตามแบบ
สำรวจจำนวน 
แหล่งสาธารณะ
ประจำ 
หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -โครงการ/กจิกรรม 
ที่ดำเนินการ 
 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
 
 

-ประชาชนได้รบั 
ประโยชน์ สร้าง
ความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งอาหาร
ปลา อนุรักษ ์
ในแต่ละหมู่บ้าน 
 

สำนักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๘๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล     มี   2   แผนงาน   
 4.2  แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี       4     โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญัหาไฟป่าหมอก
ควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5 ) 

การจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครหมู่บ้าน
ควบคุมไฟป่าให้มคีวาม
ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

-จัดฝึกอบรม
อาสาสมัคร
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 
– 8 จำนวน 
40 คน 
- การจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
การดำเนินงาน 
และแนวทาง
การป้องและ
แก้ไขปัญหาไฟ
ป่ารูปแบบต่าง 
ๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -หมู่ที่ 1 – 8 มี
อาสาสมัคร
ควบคุมไฟป่าที่มี
ความรู้ทั้ง
ทางด้านทฤษฎี
และทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่า  

จัดชุดเฝา้ระวัง 
ลาดตระเวน และดับ    
ไฟป่า และดับไฟป่า
ในพื้นทีเ่สี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อปัอง
กันการลักลอบเผา
ป่า และสามารถ
ตรวจพบเหตุไฟไหม้
ป่าได้ทันท่วงที  

สำนักปลดั
งาน
ป้องกันฯ 
 

2 โครงการขุดลอกลำห้วย
นาคบ้านโสกนาค หมู่ที่ 
8 จากช่วงบริเวณ
สะพานท่อลอดเหล็ก- 
บ้านดอนเปือย 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพของลำ
ห้วยไม่ให้มีการตื้นเขิน 
สามารถกักเก็บน้ำได้
ปริมาณที่มากแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน 
น้ำในฤดูแล้ง 

ทำการขุดลอก
ลำห้วยนาดตาม
แบบแปลงท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ลำห้วยนาด
สามารถกักเก็บ
น้ำได้ปริมาณ
เพิ่มขึน้ 

สามารถกักเก็บน้ำ 
ได้ปรมิาณที่เพ่ิมมาก 
ขึ้น เพื่อแกไ้ขปญัหา 
การขาดแคลนน้ำ 
อุปโภคในช่วงฤดู
แล้ง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.
02 



๑๘๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 1 - 8 

เพื่อการบริหารจัดการ 
น้ำใช้ในการอุปโภคและ 
บริโภค 

ขุดเจาะน้ำ
บาดาลภายใน
ตำบลวังม่วง 
ม. 1 - 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จำนวนบอ่ 
บาดาลที่เจาะใน
พื้นที่ตำบลวังม่วง 

ประชาชนมีน้ำ 
อุปโภคบรโิภค 
ที่พอเพียง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
กรม
ทรัพยากร
น้ำ 

4 โครงการจดัให้มีการ
ตรวจสอบน้ำ 
อุปโภค บริโภค 

เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำอุปโภค บรโิภค 
ภายในชุมชนให้มีความ
ปลอดภัย 

ตำบลวงัม่วง 
หมู่ที่  1-8 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -จำนวนบ่อน้ำท่ี
ทำการตรวจสอบ 

ชุมชนตำบลวังม่วง 
มีน้ำอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
กรม
ทรัพยากร 
น้ำ จ.ขก. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๘๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ม ี  3   แผนงาน 
 

• แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน     มี    7    โครงการ 
• แผนงานรักษาความสงบภายใน    ม ี  4    โครงการ 

                                   รวม  11  โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความม่ังคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ังคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    มี   3   แผนงาน   
 5.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     มี    7   โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อตั้งจุดตรวจรถช่วง
เทศกาลวันสำคัญ 

จัดตั้งจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ 7 
วันอันตราย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -จำนวนอุบัติเหตลุด
ลดน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการในการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วง
เทศกาลลดปัญหา 
อุบัติเหต ุ

สำนักปลดั 

 2 โครงการป้องกันและ
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น 

เพื่อให้การดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิของจังหวัด
ขอนแก่น เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลผุลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

อุดหนุน
งบประมาณ 
ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
ขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -อุดหนุน
งบประมาณ ท่ีทำ
การปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อให้นโยบายการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ
รัฐบาลและศอ.ปส.ข 
ขก. ไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 

สำนักปลดั 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพ
ติดอำเภอเปือยน้อย  
 (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยา 
เสพติดอำเภอเปือยน้อย 

อุดหนุนท่ีทำ
การปกครอง
อำเภอ 
เปือยน้อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
เปือยน้อย 

ปัญหายาเสพตดิลด 
น้อยลด ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ของโทษยาเสพติด 
รู้วิธีป้องกันและห่าง 
ไกลยาเสพติด 

สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๘๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 4 โครงการขับขีป่ลอดภยั
เสรมิสร้างวินัยจราจร 

เพื่อลดอุบัตเิหตุในการ 
ใช้รถใช้ถนนของประชา 
ชนท่ัวไป 

อบต.วังม่วง 
ร่วมกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
จัดทำโครงการ
เพื่อให้ความรู้
ทางวินัยจราจร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนสถานท่ี
ตำบลภูธรอำเภอ
เปือยน้อย 

ประชาชนท่ัวไป 
ได้ความรู้ทางวินัย 
จราจรเพิ่มขึ้น
สามารถลดอุบตัิเหตุ
จากการ 
ใช้รถใช้เส้นทางได ้

สำนักปลดั 

5 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 
100 เปอรเ์ซ็นต์ของ
เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา
เล็กเด็ก 

เพื่อเน้นให้ผู้ขับข่ีรถ 
จักรยานยนต์สวมหมวก 
นิรภัย สร้างความมี
ระเบียบวินยัความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

อบต.วังม่วง
ร่วมกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
จัดทำโครงการ
เพื่ออบรมให้
ความเคารพ
กฏหมาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ/กิจกรรม 
 ร่วมกับหน่วยงาน  
 ที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชนมีระเบียบ 
วินัยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมปลูก
จิตสำนึกให้เคารพ
กฎหมายจราจร 

สำนักปลดั 

6 โครงการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตำบลวังม่วง 
 
 

เพื่อส่งเสริมประชาชน
ในพื้นที่ตระหนักถึงภัย
ของสารเสพติดและให้
ความร่วมมือกับภาครัฐ 

เพื่อสนับสนุน
การป้องกัน 
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนโครงการ 
กิจกรรมทีด่ำเนิน 
การตาม
รายละเอียด 
ของโครงการ 

เด็กและเยาวชนใน
พืน้ท่ีตำบลวังม่วง
ห่างไกลยาเสพติด 

สำนักปลดั 

7 โครงการเปือยน้อย
เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพ
ติด 

เพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานชุมชน
เข้มแข็ง ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิทุก
รูปแบบ 

เพื่อสนับสนุน
สถานี
ตำรวจภูธร
เปือยน้อยตาม
โครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ/กิจกรรม 
 ร่วมกับสถานี
ตำรวจเปือยน้อย 
 

ประชาชน เยาวชน 
อำเภอเปือยน้อย มี
ความรู้ ความ
เข้มแข็งห่างไกลยา
เสพติดทุกรูปแบบ 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 



๑๙๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความม่ังคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ังคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น    มี   3   แผนงาน   
 5.2   แผนงานรักษาความสงบภายใน    มี   4  โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

เพื่อเตรียมกาช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
อย่างทั่วถึงภายในตำบล
วังม่วงตามระเบียบ 
และนโยบายของ
จังหวัด/รัฐบาล กำหนด 

ประชาชน
ผู้ประสบภยัใน
ตำบลวังม่วง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จำนวนครัวเรือน
ผู้ประสบภยั 
ในธรรมชาติที ่
ได้รับการช่วยเหลือ 
 

ประชาชนไดร้ับการ 
ช่วยเหลืออย่างทัน 
ท่วงที 

สำนักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.มี
ทักษะในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะ
ภัย 

จัดฝึกอบรม อป
พร. จำนวน 99 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน อปพร.ที่
เข้าร่วมฝึกอบรม 

สมาชิก อปพร. มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ 
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าท่ี
ที่เกี่ยวข้องและสมาชิก 
อปพร. รวมทั้ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สมาชิก อปพร. 
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 
ผู้นำชุมชน 
รวมทั้ง
ประชาชนใน
เขตพื้น 
ที่ตำบลวังม่วง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนได ้
มีความรู้ในการ 
ป้องกันภัยพิบัต ิ
และช่วยเหลือ 
เหลือสังคมได ้

ผู้เข้าอบรมไดร้ับ
ความรู้ความชำนาญ 
เกิดความตระใน
ความปลอดภัย 
ด้านอัคคีภัย 

สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๙๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

4 โครงการต่อเติมห้อง
ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและกู้
ชีพกู้ภัย 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการอยู่เวร
ยามตำบลวังม่วง 

ต่อเติมห้อง
ปฏิบัติงานศูนย์
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและกู้
ชีพกู้ภัยตำบล
วังม่วง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้องปฏิบัติงานท่ีได้
มาตรฐานสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ศูนย์ป้องกันภัยฯมี
สถานทีทำงานเพื่อ
บริการประชาชนท่ี
สะดวก สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
และมีพื้นท่ีใช้สอย
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๙๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดแีบบมีส่วนร่วม  มี   1  แผนงาน 
•  แผนงานบริหารทั่วไป   ม ี  9  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความม่ังคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม  มี   1  แผนงาน   
 6.1   แผนงานบริหารทั่วไป   มี    9   โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการ อบต.สัญจร 
จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อออกหน่วยบริการ
ประชาชนการรับฟัง
ความคิดเห็น การ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ 
การออกประชาคม 
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
เร่งด่วน ม. 1-8 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -จำนวนโครงการ
พัฒนา 
-จำนวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการพัฒนา
หมู่บ้าน 
ในด้านต่าง ๆ 

สำนักปลดั 

2 โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

เพื่อให้ชุมชนและ
ประชาชนคนไทย มี
จิตสำนึกความเป็น 
ชาติร่วมกัน มีความ
เข้าใจในหลักการ
ปกครองระบบ 
ประชาธิปไตยอื่นมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข ตาม
นโยบายรัฐบาล 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้า
ร่วมโครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกิจกรรม/ 
โครงการที่
ดำเนินการ 

เพื่อลดความ
แตกแยกต่างกันทาง
ความคิดของ 
ชุมชน เกิดความ
สามัคคีและปองดอง 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.02 



๑๙๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 3 โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งท่ัวไป 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในกรณีของการ
ครบวาระหรือแทน
ตำแหน่งท่ีว่างลง 

จัดการเลือกตั้ง
ในพื้นที่ตำบลวัง
ม่วง ตาระเบยีบ 
ที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 -จำนวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดำเนนิการตาม 
รายละเอียด
โครงการ 
 

การดำเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
และถูกต้องตาม
ระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

สำนักปลดั 

4 โครงการพัฒนาองค์
ความรูผู้้ปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
บริการจดั 
การบ้านเมืองที่ด ี

เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิ 
ภาพในการให้บริการ 
ประชาชน 

คณะผู้บริหาร,
สมาชิกฯ
พนักงานส่วน
ตำบล 
พนักงานจ้าง 
และผู้ที ่
เกี่ยวข้องใน
ด้านอื่น ๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดำเนินการจัดหา 

ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ
และได้แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกันกับ 
องค์กรอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาการทำงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ีน 

สำนักปลดั 

5 โครงการจดักิจกรรม 
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
และได้เข้าใจ 
ถึงบทบาทหน้าท่ีของ 
องค์กรปกครองส่วน- 
ท้องถิน่ในการบริการ 
สาธารณะในด้านต่าง ๆ 
ทั้งตามภาระหน้าที ่

จัดกิจกรรม
รวบรวมพลัง
มวลชน เข้าร่วม 
กิจกรรม "วัน
ท้องถิ่นไทย" 
ทำประโยชน์
เพื่อสาธารณะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนกิจกรรม/ 
โครงการที่ประชา 
ชนมีส่วนร่วม  
ในวันท้องถิ่นไทย 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมและในกิจกรรม
ที่จัดขึ้นและได้น้อม
รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ทรง 
มีต่อการปกครอง
ท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 



๑๙๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 6 โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ระดับอำเภอ 

ส่งเสริมการดำเนินงาน 
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอำเภอ 

อุดหนนุ
งบประมาณให ้
กับท้องถิ่นอื่นที่
ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ประชาชนท่ัวไปม ี
ศูนย์บริการร่วม
ระดับอำเภอ ในการ
เปิดให้บริการ 
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและรวมเร็ว
จริงขึ้น 

สำนักปลดั 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง 
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป 

จัดฝึกอบรมเพื่อให้
บุคลากรในองค์กร เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ และ
ตระหนักถึงการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
เกิดขึ้น 

ผู้บริหารสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน
จ้าง เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป
ที่สนใจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จำนวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการได้ความรู ้
-ระบบการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถนำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและ
ประชาชนได ้

สำนักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
และสร้างจิตสำนึก
ป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ัน สำหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิน่ พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง  

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
และพนักงานจ้าง มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน
จ้าง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล เขา้
รับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
ลูกจ้าง มีคุณธรรม
และจริยธรรมเพิ่ม
มากขึ้น ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม
และโปร่งใส 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 



๑๙๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 9 โครงการรณรงคส์รา้ง
จิตสำนึก หยดุ
คอร์รัปช่ัน ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชน เยาวชน
และเด็กนักเรยีน 
ผู้ปกครอง รู้ถึงผล
เสียหายความรุนแรง 
ของปัญหาการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน ทุกรูปแบบ 
โดยยดึแนวพระราชดำริ 
บวร (บ้าน วัด โรงเรยีน) 

อบต.วังม่วง 
ร่วมกับ 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา จัด
กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ต่อต้านการ
ทุจริตทุก
รูปแบบ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม/
ผู้เข้าร่วม 
 

ประชาชน เยาวชน 
ผู้ปกครอง รู้ถึงผล
เสียหายความรุนแรง
ของปัญหาการทุจรติ 
คอร์รัปช่ัน ทุก
รูปแบบ 

สำนักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๙๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

หมู่ที่ 1 - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

รวม   51  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 
รวม  9  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   1   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังอัดแน่น บ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ 1 
-สายวังม่วง ไป สำนัก
สงฆ์ 995  ระหว่าง
สามแยก นานายมานพ 
เมืองแสน ไป นานาง 
กริษฐา อันช่ืน 

เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาระหวา่ง
หมู่บ้าน และขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

โดยทำการลงดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 
800.00 ม. สูง
เฉลี่ย 0.20 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านวังม่วง หมู่
ที่ 1 สายข้างกำแพงวัด
อัมพวัน (ด้านทิศ
ตะวันตก) ไป สระวัง
ราษฎร ์

เพือ่อำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
270.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
รายละเอียด
ตามแบบแปลน 
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

865,500 865,500 865,500 865,500 865,500 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



๒๐๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านวังม่วง หมู่
ที่ 1  ซอยประปา บ้าน
นางสมใจ ปิดตาทานัง 
ถึง บ้านนางขวัญใจ ภูมิ
กอง  

เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
110.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
รายละเอียด
ตามแบบแปลน 
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 ถนน คสล.ที่ทำ
การก่อสร้าง ตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเรจ็รูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลังท่อ
ภายในหมู่บ้านวังม่วง 
ม.1  สายแยกจาก ทช.
4038 ไป สระวัง
ราษฎร์  
(สี่แยกห้วยแร่ บ้านแม่
สมปอง ดงขาว) 

เพื่อให้การระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการวาง
ท่อระบายน้ำค
สล.Ø 
0.40x1.00 
เมตร พร้อมบ่อ
พัก 40.00 บ่อ 
ยาวรวมบ่อพัก 
520.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิว
ถนนหลังท่อ 
(รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

1,162,000 1,162,000 1,162,000 1,162,000 1,162,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๐๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 5 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเรจ็รูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลังท่อ
ภายในหมู่บ้านวังม่วง 
ม.1  สายกลางบ้าน 
ทช.4038 ด้านทิศใต้  
จากสี่แยกบ้านแม่กองสี  
สังธรรม ถึง บ้านแม่
ศิริพร ซ่าอินทร ์

เพื่อให้การระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้านสะดวก 
และไม่มีน้ำท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการ
ก่อสร้าง:ท่อ
ระบายน้ำคสล.
Ø 0.40x1.00 
เมตร พร้อมบ่อ
พัก 5.00 บ่อ 
ยาวรวมบ่อพัก 
65.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิว
ถนนหลังท่อ 
(รายละเอยีด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง (ระบบโซล่า
เซลล์) 

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างท่ัวถึง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โดยทำการ
ติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง 
(รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟส่องสว่างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๐๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

 7 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมู่ที ่1 
-สายทางหลวงชนบท 
วังม่วง ม.1 ไป ห้วยแร่ 
ม. 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการ
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

 8 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 
-สายสระวังราษฎร์ ไป 
สามแยกนานายมานพ  
เมืองแสน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทั่วถงึ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการ
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

 9 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 
 -สายถนนลาดยาง 
4038 ไป ป่าช้า
สาธารณะ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าบ้านไผ ่
(รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการ
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๐๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
  
 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

บา้นวังม่วง หมู่ท่ี 2 
                        รวม  7  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒๐๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   1   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 2  สายบ้านวัง
ม่วง - บ้านวังผือ บ้าน
นางนวน เมืองขวา ถึง 
นายสมศักดิ์ ศรีคราม 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
170.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

538,000 538,000 538,000 538,000 538,000 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 
 -สายนานางดารา คง
เจริญ ไป นานาย
สมศักดิ์  สีคราม   

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

12 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมู่ที ่2 
 -สายนานางคา  ผ่าย
นอก ไป นานางศุภ
รักษ์  แสงคำ (สายโคก
หนองคูณ)   

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.วังมว่ง 
กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าทีท่ำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

แบบ ผ.02/1 



๒๐๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

13 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 
 -สายแยกลานมันวัง
ม่วง ไป บ้านหนอง
แสง  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

14 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมูท่ี ่2 
 -สายวังม่วง ไป วังหิน  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ ่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

15 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 
 -สายบ้านนางหอม
เย็น ไป นานางคา ผ่าย
นอก (สายหน้าบ้าน
กำนันสมชัย มาโคตร)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

16 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นลำห้วยวังม่วง
ตอนล่าง นานาย
ทองม้วน ไชยแสนทา  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบรโิภค
ในช่วงฤดูแห้งและ
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ปลา 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นตาม
แบบมาตรฐาน 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
มข.2527 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ฝายน้ำล้นท่ีได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ชาวบ้านวังม่วง มี
แหล่งน้ำที่อุดม
สมบูรณไ์ว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๐๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ. 02/1 

บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

บ้านห้วยแร่  หมู่ที่ 3 
มี  3  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   1   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 
-สายห้วยแร่ ไป หนอง
แสง 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
800.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

809,000 809,000 809,000 809,000 809,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

18 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นลำห้วยแร่  บ้าน
ห้วยแร่ ม.3 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบรโิภค
ในช่วงฤดูแห้งและ
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ปลา 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นตาม
แบบมาตรฐาน 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
มข.2527 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ฝายน้ำล้นท่ีได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ชาวบ้านห้วยแร่ มี
แหล่งน้ำท่ีอุดม
สมบูรณไ์ว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นลำแสง บ้านห้วย
แร่ ม. 3 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบรโิภค
ในช่วงฤดูแหง้และ
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ปลา 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นตาม
แบบมาตรฐาน 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
มข.2527 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ฝายน้ำล้นท่ีได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ชาวบ้านห้วยแร่ มี
แหล่งน้ำท่ีอุดม
สมบูรณไ์ว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



๒๐๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 4 

มี  5  โครงการ 
 
 
 

 
 



๒๑๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คันดินเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 
-สายนานางสาว
ดอกไม้ ขรุริัง ไป นา
นายคำพอง ไชยบัง 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการ:   พูนดิน
ยกร่องสูงเฉลีย่ 0.80 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ความยาว 
600.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ถนนคันดินที่ได้
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามแบบ 
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วงกำหนด 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างหอถัง
สงูประปาหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง ม. 4 

เพื่อเก็บน้ำและ
จ่ายน้ำได้ในระยะ
ทางไกล ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างหอถังสูง
สำหรับเก็บน้ำประปา
หมู่บ้าน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หอถังสูงแบบ
มาตรฐาน 

ชาวบ้านโนนสว่างมี
หอถังเก็บน้ำท่ีได้
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง  

22 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม บ้านโนน
สว่าง ม. 4 ช่วงลำห้วย
ม่วงตอนบน  

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและ
กักเก็บน้ำในฤดูฝน
หรือฤดูน้ำหลาก 

ทำการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาด 1.80x1.80 
ม. ความยาว 6.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อลอดเหลีย่มที่ได้
มาตรฐาน 

การระบายน้ำเป็นไป
ด้วยดี ไม่เกิดการกัด
เซาะและพังทลาย
ของหน้าดิน   

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างลาน 
กีฬาออกกำลังกาย
สำหรับประชาชน บ้าน
โนนสว่าง ม. 4 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายให้
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 

ก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมลู่วิ่ง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลานกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
และออกกำลังใจ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



๒๑๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

24 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเรจ็รูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้านโนน
สว่างม่วง ม.4 สาย 
ทช.4038 บ้านนาย
วิญญู ศรีจินดา ไป 
ลานค้าชุมชน  
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
สะดวกและไม่มีน้ำ
ท่วมขัง 
ในเขตชุมชน ซึ่ง
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เช้ือโรคส่ง
กลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
180.00 เมตรพร้อม
ทำการเทคอนกรีตผิว
ถนนหลังท่อ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 จำนวนรองระบาย
น้ำท่ีดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำที่
ท่วมขงัในพืน้ท่ี
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๑๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

บ้านห้วยโป่ง  หมู่ที่ 5 
 

มี  4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพือ่การพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   1   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง หมู่ที ่5  
สายข้างสนามกีฬา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 ม. ยาว
45.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที ่อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านห้วยโป่ง 
หมู่ที่ 5  สายแยกจาก
สายกลางบ้าน ถึง สระ
น้ำ (บ้านนางอริศรา) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สญัจรไปมาใหก้ับ
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 2.00 ม. ยาว
36.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

27 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังอัดแน่น บ้าน
ห้วยโป่ง  หมู่ที่ 5 
-สายแยกจากสายห้วย
โป่ง ไป หนองแวงตอ
ตั้ง (นานางประกาย
แก้ว จาริ ไป นานาง
วิภาดา ศรสีิงห์) 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา และ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงดินลูกรัง
บดอัดแน่น ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
2000.00 ม. สูง
เฉลี่ย 0.20 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
อบจ.ขก. 

28 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง บ้านห้วยโป่ง 
หมู่ที่ 5 (ระบบโซลา่
เซลล์) 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โดยทำการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่าง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟส่องสวา่งที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

บ้านโสกนาค  หมู่ท่ี 6 
มี  8  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   1   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 
-สายหลังโรงเรยีน ไป 
หนองคันคาก   

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สญัจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
210.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
84.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 
- สายข้างโรงเรยีน ไป 
ที่นานายชวน เหล่าคำ  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2200.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 660.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

884,000 884,000 884,000 884,000 884,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ.ขก 

 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๑๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านโสกนาค 
หมู่ที่ 6  สายบ้านนาง
คำแสน สิงห์โต ไป 
บ้านนายบรรจบ เหล่า
คำ (สายโรงไม้กวาด) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กบั
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 ม. ยาว
225.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านโสกนาค 
หมู่ที่ 6  สายโสกนาค 
ไป ห้วยโป่ง 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 ม. ยาว
740.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

2,864,000 2,864,000 2,864,000 2,864,000 2,864,000 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง/
อบจ.ขก. 

33 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง บ้านโสก
นาค หมู่ที่ 6 (ระบบโซ
ล่าเซลล์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โดยทำการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่าง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟส่องสว่างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๑๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

34 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 
 -สายบ้านบุญเสน จาริ 
ไป บ้าน นายสุบรร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

35 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 
 -สายบ้านนายเล็ก 
คานบุตระ ไป ดอนปู ่
ตา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

36 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 
 -สายบ้านโสกนาค  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าท่ีทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๒๑๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

บ้านห้วยแร่  หมูท่ี่ 7 
มี  7  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   1   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตวัชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านห้วยแร่ 
หมู่ที่ 7  สายรอบบ้าน
ด้านทิศเหนือ (สาย
สระหนองน้ำขุ่น –สระ
วังกระทง) 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาให้กับ
ประชาชน 

โดยทำการ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 ม. ยาว
65.00 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 ถนน คสล.ที่ทำการ
ก่อสร้าง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

38 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง บ้านห้วยแร่ 
หมู่ที่ 7 (ระบบโซลา่
เซลล์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โดยทำการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่าง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟส่องสว่างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 
 -สายบ้านห้วยแร่ ไป
บ้านหนองแสง  
 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

 

แบบ ผ.02/1 



๒๒๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

40 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงตำ่ 
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 
 -สายบ้านห้วยแร่ ไป
บ้านห้วยโป่ง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

41 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 
 -สายทางแยก
ถนนลาดยางหมายเลข 
4042 นายสมจิตร พล
พิทักษ์ ไป นานายพุฒ
โท เทพน้ำเที่ยง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทัว่ถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

42 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 
 -สายบ้านห้วยแร่ ไป
บ้านโสกนาค 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าท่ีทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

43 โครงการขุดบ่อท้ิงขยะ
ป่าโคกโสกรัง พร้อม
ปรับปรุงทางเขา้บ่อ
ขยะ 

เพื่อจัดตั้งสถานท่ี
ทิ้งขยะภายใน
ตำบลวังม่วง 

โดยทำการ : ขุดบ่อทิ้ง
ขยะป่าโคกโสกรัง 
ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึก 
2.5 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที ่อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 สถานท่ีทิ้งขยะได้
มาตรฐาน 

ประชาชนตำบลวัง
ม่วงมีสถานทีทิ้งขยะ
ที่ได้มาตรฐาน 
สามารถรับรองขยะ
ภายในตำบลวังม่วง
ได้อย่างถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



๒๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

บ้านโสกนาค  หมู่ท่ี 8 
มี  8  โครงการ  

 
 
 
 
 

 
 



๒๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   1   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 
-สายหลังโรงเรยีน ไป 
หนองคันคาก   

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
210.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
84.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 
-สายสระแดง ไป ท่ี
นานายศักดา  ศรี
กล่อม  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1800.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 540.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.วังม่วง 
กำหนด 

738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 

แบบ ผ.02/1 



๒๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

หนว่ยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

46 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค หมู่ 8  
-สายบา้นนายโกศล 
นามแก้ว ไป สระแดง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก 
และไม่มนี้ำท่วม
ขังในเขตชุมชน 
ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.60x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 4.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
35.00 เมตร พร้อม
ทำการเทคอนกรีตผิว
ถนนหลังท่อ
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
วังม่วง กำหนด) 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำ
ที่ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

กองช่าง 

47 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค หมู่ 8  
-สายบา้นนางควร 
อุปมานะ ไป ทาง
หลวงชนบท 4038 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก 
และไม่มนี้ำท่วม
ขังในเขตชุมชน 
ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค
ส่งกลิ่นเหม็น 

โดยทำการก่อสร้าง:
ท่อระบายน้ำคสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 9.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
100.00 เมตร 
พร้อมทำการเท
คอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
วังม่วง กำหนด) 

246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 จำนวนรองระบาย
น้ำที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

สามารถระบายน้ำ
ที่ท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกลดความ
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570 (บาท) 

48 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 
 -สายบ้านนายสมบัติ 
คำหาร ไป บ้าน
อาจารย์โกศล นาม
แก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

49 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 
 -สายบ้านนางควร อุป
ระมานะ ไป ถนน
หมายเลข 4038 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทัว่ถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

50 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 
 -สายป้อมยาม ไป 
บ้านนายบรรจบ เหล่า
คำ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

51 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 
 -สายสระแดง ไป นา
นายศักดา  ศรีกล่อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าบ้าน
ไผ่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้าที่ทำการขยาย
เขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถึง มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
บ้านไผ ่

แบบ ผ.02/1 



๒๒๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      ม ี  1   แผนงาน 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ม ี      28     โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3   การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน      มี   2   แผนงาน   
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    มี       23     โครงการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
-สายบ้านวังม่วง – บ้าน
โนนสว่าง (ด้านหลังที่
ทำการ อบต.วังม่วง )  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวรวม 900.00 
เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 3,600.00 ตาราง
เมตร ) ลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่อบต.วังม่วงกำหนด) 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
ม่วง ม. 1 
- สายทางบ้านวังม่วง-
บ้านโนนสว่าง (ถนน 
สปก.-นานายอ่อน บภ
สำโรง )  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหวา่งหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวรวม 1,800.00 
เมตร (หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 9,000.00 
ตารางเมตร ) ลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

แบบ ผ.02/2 



๒๒๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

3  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (บดอัดแน่น) 
บ้านวังม่วง ม.1 สาย
ทางวังม่วง-หนองแสง 
(แยกลานมัน)  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ลงลูกรังผิวจราจร
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 
3,000.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 ถนนลูกรังทีท่ำ
การก่อสร้างใช้
งานได้ด ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

4 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นลำห้วยม่วง 
(ตอนล่าง ) บ้านวังม่วง 
ม. 2 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ทำการเกษตร 
เลี้ยงสตัว์ ในช่วงฤดูกาล 

โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นท่ีไดม้าตรฐาน 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ฝายน้ำล้นกักเก็บ
น้ำได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายบ้านห้วยแร่ ม.3-
บ้านวังหิน ม.7 

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  1,700.00 
ม. (หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 10,200.00 ม.) ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

6,630,000 6,630,000 6,630,000 6,630,000 6,630,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๒๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายบ้านห้วยแร่ ม.3-
บ้านหนองแสง ต.ดอนดู ่

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  2,000.00 
ม. (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 10,000.00 ม.) ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 
สายบ้านห้วยแร่ ม.3-
บ้านวังม่วง (ช่วงจาก
สะพาน-ถนนลาดยาง
ทางหลวงชนบท) 

เพือ่เชือ่มต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  300.00 ม. 
(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,8000.00 ม.) ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. 
(รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  (ขนาด
ใหญ่) บ้านห้วยแร่ ม. 3 

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคที่สะอาด
และปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบประปาหมูบ่้าน  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ระบบประปา
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

กองช่าง/
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง ม. 4 
-สายโนนสว่าง ม.4-
บ้านห้วยแร่ ม. 7  

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  1,500.00 
ม. (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 7,500.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ทีด่ำเนนิการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง ม. 4 
-สายบ้านโนนสว่าง ม.
4-บ้านป่าป่อ ต.ป่าปอ  

เพือ่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  2,000.00 
ม. (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 12,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสว่าง ม. 4 
-บ้านโนนสว่าง ม.4-
บ้านวังม่วง ม. 1 (หลัง
วัดโชติการาม )  

เพือ่เชือ่มต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  2,000.00 
ม. (หรือมีพื้นที ่คสล.ไม่น้อย
กว่า 12,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง-บ้าน
โสกนาค ม.6,8   
 

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  700.00 ม. 
(หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 4,200.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง-บ้าน
หนองคลองใหญ่ ต.
สำโรง   

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  1,200.00 
ม. (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 4,800.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง ม.5-
บ้านหนองแวง ต.ดอนดู่ 
 

เพือ่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  1,000.00 
ม. (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 5,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่ง ม.5-
บ้านห้วยแร่ ม.7 
 

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจร 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  1,000.00 
ม. (หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 5,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

16 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านห้วยโป่ง ม.5 
สายบ้านห้วยโป่งม. 5 – 
บ้านห้วยแร่ ม. 7  

เพื่อเช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร สะดวก 
และปลอดภัย 

โดยทำการ:ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.07 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 1,800.00ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด) 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงใช้งานได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและ
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

17 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  (ขนาด
กลาง) บ้านห้วยโป่ง 
 ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

โดยทำการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบประปาหมูบ่้าน  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด) 
 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ระบบประปา
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

กองช่าง/
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค ม. 6  
-สายบ้านโสกนาค ม. 6-
บ้านห้วยแร่ (สายทาง 
สปก.)  

เพื่อเช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา  0.15 ม. ความ
ยาวรวม  2,000.00 ม. (หรือ
มีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
10,000.00 ตารางเมตร) ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด) 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค ม. 6  
-สายบ้านโสกนาค ม. 6-
บ้านห้วยแร่ (สายทาง
ห้างกกแดง)  

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  2,000.00 
ม. (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 12,000.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหลท่างกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด) 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโสกนาค ม. 6  
-สายบ้านโสกนาค ม. 6-
บ้านห้วยโป่ง   

เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ประชาชน
สามารถใช้เดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:ถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 ม. 
ความยาวรวม  300.00 ม. 
(หรือมพีื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,800.00 ตาราง
เมตร) ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด) 

1,117,000 1,117,000 1,117,000 1,117,000 1,117,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางห้วยแร่-หนองแวง
ตอตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง:         
ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 1,500.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสรมิ
เหล็กไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองช่าง/
อบจ.ขก 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านห้วยแร่ ม.7-
บ้านห้วยโป่ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง: ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร (หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกวา่ 7,500.00 ตาราง
เมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
รายละเอยีดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 
 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
อบจ.ขก 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง ส.ป.ก.บ้านห้วยแร่ 
ม.7-บ้านโสกนาค ม.
6,8 (สายทาง ส.ป.ก.) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถใช้
เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทำการก่อสร้าง :           
ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 
ม. ความยาวรวม 1,500 
เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีคสล.ไม่
น้อยกว่า 7,500.00 ตาราง
เมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 
 

4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง
กำหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและมคีวาม 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง/
อบจ.ขก 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 
-สายห้วยแร่ ไป หนอง
แสง 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 800.00 
ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด 

809,000 809,000 809,000 809,000 809,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
มว่ง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

25 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 
-สาย ถนน สปก.โนน
สว่าง ไป ป่าโคกโสก
นาค   

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลกุกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,900.00 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 760.00 
ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด 

768,000 768,000 768,000 768,000 768,000 ถนนทีท่ำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ.
ขอนแก่น 

26 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังอัดแน่น บ้านห้วย
โป่ง  หมู่ที่ 5 
-สายแยกจากสายห้วย
โป่ง ไป หนองแวงตอตั้ง 
(นานางประกายแก้ว จา
ริ ไป นานางวิภาดา ศรี
สิงห์) 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงดินลูกรังบดอัด
แน่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. ยาว 2000.00 ม. สูง
เฉลี่ย 0.20 ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
อบจ.ขก. 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPIX 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570  
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสาย 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 
- สายข้างโรงเรยีน ไป 
ที่นานายชวน เหล่าคำ  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยทำการลงหินคลุกกว้าง 
3.00 ม. ยาว 2200.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
660.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.วังม่วง กำหนด 

884,000 884,000 884,000 884,000 884,000 ถนนท่ีทำการ
ปรับปรุงตามแบบ
แปลงท่ี อบต.วัง
ม่วง กำหนด 
 

ประชาชนผู้สญัจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ.ขก 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  บ้านโสกนาค 
หมู่ที่ 6  สายโสกนาค 
ไป ห้วยโป่ง 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาให้กับประชาชน 

โดยทำการ เทคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว
740.00 ม. หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

2,864,000 2,864,000 2,864,000 2,864,000 2,864,000 ถนน คสล.ที่ทำ
การก่อสร้าง ตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง 
กำหนด 

ถนนสะอาด
ประชาชนผู้สญัจรไป
มามีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง/
อบจ.ขก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๓๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

                                             แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ และท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU ระบบ  
อินวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

75,800 75,800 - - - สำนักงานปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
18,000 BTU ระบบ  
อินวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

27,900 - - - - สำนักงานปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
12,000 BTU ระบบ  
อินวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

18,500 - - - - สำนักงานปลัด 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

โต๊ะรับแขก จัดซื้อชุดโตะ๊รับแขก 
จำนวน 1 ชุด 

( ราคาตามท้องตลาด) 

12,000 - - - - สำนกังานปลัด 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน 
(ห้องผู้บริหาร) 

จัดซื้อโตะ๊ทำงาน (ห้องผู้บริหาร) 
 จำนวน 3 ตัว 

( ราคาตามท้องตลาด) 

12,600 - - - - สำนักงานปลัด 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนกังาน 

เก้าอี้ทำงาน 
(ผู้บริหาร) 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน(ผู้บริหาร) 
จำนวน 1 ตัว 

( ราคาตามท้องตลาด) 

3,200 - - - - สำนักงานปลัด 

 



๒๔๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

         แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ และท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

เก้าอี้ทำงาน 
(ห้องผู้บริหาร) 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน (ห้อผู้บริหาร) 
จำนวน 3 ตัว 

( ราคาตามท้องตลาด) 

6,600 - - - - สำนักงานปลัด 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

เครื่องดูดฝุ่น จัดช้ือเครื่องดูดฝุ่น 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 สำนักงานปลัด 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สำหรับ 

งานสำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สำหรับ 
งานสำนักงาน   
จำนวน  3 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ) 

   51,000  
 

   51,000  
 

   51,000  
 

   51,000  
 

   51,000  
 

สำนักปลดั 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถนั่งส่วนกลาง 
 

จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(ตามราคามาตรฐานครภุณัฑ์) 

    850,000  
 

 850,000  
 

 850,000  
 

850,000 850,000 สำนักปลดั 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่า
กล้องวงวรปิด 
CCTV อุปกรณ์ครบ
ชุด 

จัดซื้อกล้องวงจรปิด ระบบ 
CCTV อุปกรณ์ครบชุด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สำนักปลัด 

 



๒๔๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

         แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ และท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซ ี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสดุ 
แบบธรรมดา 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

575,000 
 

575,000 
 

575,000 
 

575,000 
 

575,000 
 

กองช่าง 

13 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกระเช้า 
 

จัดซื้อรถกระเช้า 
 

( ราคาตามท้องตลาด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง 

14 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต ์
 

จัดซื้อรถจักรยานยนต ์
ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร ์
ธรรมดา 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

43,500 
 

43,500 
 

43,500 
 

43,500 
 

43,500 
 

กองช่าง 

15 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสารบาน 
เลื่อนกระจก 3 ฟุต 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
กระจก 3 ฟุต จำนวน 1 หลัง 
( ราคาตามท้องตลาด) 

     5,000  
 

     5,000  
 

     5,000  
 

     5,000  
 

     5,000  
 

กองช่าง 

16 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบ 2 บานเปิด  

( มอก.) 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบ 2 บานเปิด (มอก.) 
จำนวน 4 หลัง  
( ราคาตามท้องตลาด) 

   22,000  
 

   22,000  
 

   22,000  
 

   22,000  
 

   22,000  
 

กองช่าง 



๒๔๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 

         แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

  
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ และท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน 
ประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ ) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

18 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถตักหน้า-ขุด
หลัง 

จัดซื้อรถตักหนา้-ขุดหลัง 
จำนวน 1 คัน 
( ราคาตามท้องตลาด) 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

           แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

  
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ และท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

19 บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงานเข้ามุม 
TNP 

จัดซื้อโตะ๊ทำงานเข้ามุม 
TNP จำนวน 1 โตะ๊ 
( ราคาตามท้องตลาด) 
 

7,500 
 

7,500 
 

7,500 
 

7,500 
 

7,500 
 

กองคลัง 

20 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

เก้าอี้ทำงาน 
 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน 
จำนวน 1 ตัว 
( ราคาตามท้องตลาด) 

2,500 
 

2,500 
 

2,500 
 

2,500 
 

2,500 
 

กองคลัง 

21 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต ์
 

จัดซื้อรถจักรยานยนต ์
ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร ์
ธรรมดา 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

43,500 
 

43,500 
 

43,500 
 

43,500 
 

43,500 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

         แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

  
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ และท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสารบาน 
เลือ่นกระจก 3 ฟุต 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
กระจก 3 ฟุต จำนวน 3 หลัง 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยแร ่

( ราคาตามท้องตลาด) 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กองการศึกษาฯ 

23 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงาน 
 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน 
จำนวน 3 ตัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยแร ่

( ราคาตามท้องตลาด) 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษาฯ 

24 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สำหรับ 
งานสำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
All In One สำหรับ 
งานสำนักงาน จำนวน  1 
เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ ) 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษาฯ 

25 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์  ( Ink 
Tank Priter) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด 
หมึกพร้อมตดิตั้งถงั 
หมึกพิมพ์( Ink Tank Priter) 
จำนวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ) 

    4,300  
 

    4,300  
 

    4,300  
 

    4,300  
 

    4,300  
 

กองการศึกษาฯ 

 



๒๔๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

           แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

  
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ และท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

26 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ์กีฬา อุปกรณ์เดินอากาศ
ไร้กากระแทกเดีย่ว 
(อุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง) 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์
เดินอากาศไร้กากระแทกเดี่ยว 
(อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) 
จำนวน 1 ชุด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 

27 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ์กีฬา อุปกรณ์บรหิารขา-
สะโพก-หัวไหล 
แบบโยกว่ิงสลับเท้า 
(อุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์
บริหารขา-สะโพก-หัวไหล 
แบบโยกวิ่งสลับเท้า 
(อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) 
จำนวน 1 ชุด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 

28 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ์กีฬา อุปรกณ์ซิทอัพ
บริหารหนา้ท้อง 
และออกกำลังกาย
ขา (อุปกรณ์ออกกำลัง
กายกลางแจ้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปรกณ์
ซิทอัพบริหารหน้าท้อง และ
ออกกำลังกายขา (อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจ้ง) 
จำนวน 1 ชุด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 

29 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ์กีฬา อุปกรณ์บรหิาร
กล้ามเนื้อแขน และ
หัวไหล่  แบบดึงยก
ตุ้มน้ำหนัก(อุปกรณ์
ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง) 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์
บริหารกล้ามเนื้อแขน และ
หัวไหล่  แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก
(อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) 
จำนวน 1 ชุด 

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 กองการศึกษาฯ 

30 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ์กีฬา เครื่องซิทอัพหน้า
ท้อง (เครือ่งออกกำลัง
กายกลางแจง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องซิท
อัพหน้าท้อง (เครื่องออกกำลัง
กายกลางแจง) จำนวน 1 ชุด 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองการศึกษาฯ 



๒๔๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

  
  

      ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
            การติดตามและประเมินผล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๔๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

            ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13  2.  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 
13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 
   4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561หมวด 6  ข้อ 29  ข้อ 13  
ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

 

     4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
        การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4.3.1 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ  
ข้อมูลต่าง ๆ  ซึ่งใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(Performance Indicators) 
2. แบบบัตรคะแนน(ScorecardModel) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model ของ Kaplan +Norton 
3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model(RF)) 
4.    แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์



๒๔๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
4. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS)) ระบบ

การวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
5. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 

Method 
6. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
7. แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
8. แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model) 
9. แบบการประเมินตนเอง(Self-assessment Model) และ 
10. แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1-10 หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
 

4.3.2  เชิงปริมาณ(Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย(Cost) เวลา(Time) เป็นไป  
ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
4.3.3  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4.3.4  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไร(Key Performance Indicators : KPIs) 
4.3.5  ผลกระทบ(Impact)  

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

       4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ    
         หลาย ขั้นตอน สลับสบัซ้อน 
      2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
     3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจ 
          ทำไม่ได้   
 
4.4.2 ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกับ

นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 2)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น   

 
 
 

                *************************** 
 

 


