
 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ฉบบัทบทวน  

เพิ่มเติมคร้ังที่ 1/2566 

  ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ 
 

 
     “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มีมาตรฐานการศึกษา สงเสริมการทองเที่ยวเพ่ือเศรษฐกิจที่ม่ังค่ัง  

สืบสานประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมพ้ืนบาน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน  

ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สูคุณภาพชีวิตที่ม่ันคง” 

 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การพัฒนาบริมืองการปกครอง 

 

อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 





 

หลักการและเหตุผล 

 

  องคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ มีความจำเปนในการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาเพ่ือ

จัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน โดยสนับสนุนอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อจัดโครงการจัดงานพระราชพิธีและ

งานรฐัพิธี  และโครงการประเพณีงานเจาพอพญาแล   

  องคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ จึงจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ทบทวน เพิ ่มเติมครั้งที ่  1 /2566 ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ โดยตำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22  เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชนตอไป 

    
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ 01

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองการปกครอง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

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

รวมทั้งสิ้น 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000

รวม  5  ปป  2566 ป  2567 ป  2568 ป  2569 ป  2570
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ยุทธศาสตรท่ี  2 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี  1 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ ที่  1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประเพณีงาน 1. เพื่อใหประชาชนในเขต  - เพื่ออุดหนุนอําเภอ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จํานวนผูเขากิจกรรม 1. ขาราชการ พอคา กองการศึกษาฯ

เจาพอพญาแล พื้นที่อําเภอหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ในพื้นที่เพิ่มขึ้น และประชาชนไดรวม สํานักปลัดฯ

มีสวนรวมในการอนุรักษ และมีรายไดเพิ่มขึ้น กันแสดงออกซึ่งความ

วัฒนธรรมและสือสาน กตัญู รูคุณ และรําลึก

งานประเพณีทองถิ่น ถึงคุณงามความดีของเจาพอพญาแล

2. เพื่อเปนการสรางสัมพันธ 2. เกษตรกรในพื้นที่อําเภอ

ที่ดี ตลอดจนการรวมแรงรวมใจ หนองบัวระเหวไดมีของทาง

กันระหวางสวนราชการรัฐวิสาหกิจ ในการจําหนายสินคาและผลลิต

สถานศึกษา กํานัน ผูใหญบาน และภาคประชาขน ทางการเกษตร กอใหเกิดรายได 

3. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ และกระตุนการทองเที่ยวในจังหวัด

อําเภอหนองบังระเหวนําสินคาทางการ ชัยภูมิ

เกษตร สินคาชุมชน ผลิตภัณฑ OTOP และ 3. นักเรียน เยาวขน ประชาขนไดรวม

สินคาของดีอําเภอหนองบัวระเหว นํามาจําหนาย กันอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

เปนการเพิ่มชองทางการขายสรางรายไดแกประชาชน กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี 

ในหมูชาวอําเภอหนองบัวระเหว

อันสงผลใหเกิดความเจริญและเกิด

การพัฒนาตอไป

รวม 1  โครงการ  -  - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000  -  -

  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท่ี  5   

การพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองการปกครอง 
 

 

 

 
 

 



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

 

ก ยุทธศาสตรจังหวัด  ที่  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคง

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

5 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ ที่  5   การบริหารจัดการบานเมืองการปกครอง   

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงาน 1. เพื่อใหการจัดงานราชพิธี 1. เพื่อใหประชาขนในพื้นที่ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จํานวนผูเขากิจกรรม 1.ประชาชนในพื้นที่ กองการศึกษาฯ

พระราชพิธีและ และงานรัฐพิธีเปนไปดวย อําเภอหนองบัวระเหวทุกองค ในพื้นที่เพิ่มขึ้น อําเภอหนองบัวระเหว สํานักปลัดฯ

งานรัฐพิธี ความเรียบรอยสมพระเกียรติ กรปกครองสวนทองถิ่นไดรวมกิจกรรม ไดแสดงออกถึงความ

2. เพื่อเปนการเทิดทูน เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน จงรักภักดีตอสถาบัน

สถาบันชาติ ศาสนา ศาสนา และพระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

และพระมหากษัตริย 2. ประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองบัวระเหว 2. ประชาชนในพื้นที่

3. เพื่อใหประชาขนในพื้นที่ ทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแสดงออก อําเภอหนองบัวระเหว

อําเภอหนองบัวระเหว ได ซึ่งการเทิดทูนสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย เกิดความรักชาติบานเมือง

รวมแสดงความจงรักภัก มีความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมา

ตอสถาบันขาติ ศาสนา เปนคนไทย และเกิดความรัก

และพระมหากษัตริย สามัคคีรวมพิทักษรักษชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย

3. ประชาชนเกิดความรักความ

สามัคคีรวมพิทักษรักษชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย

มีความรักความสามัคคี

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

  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3
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