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คำนำ 

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา  16 และมาตรา 17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ภายใต้การกำกับตรวจสอบ  ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.
2561-2565)ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 
2562 ดังนี้ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”   หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชีว้ัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้น
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเก่ียวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ข้ึน  ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 
โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำข้ึนสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
 มิถุนายน  2562 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ตำบลหนองตะไก้    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอสูงเนิน ประมาณ  20  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ 

                ทิศเหนือ           ติดต่อ    ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
               ทิศใต้               ติดต่อ    ตำบลตะคุ   อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
                ทิศตะวันออก      ติดต่อ    ตำบลตะคุ    อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
                ทิศตะวันตก        ติดต่อ    ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ตำบลหนองตะไก้  มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูงสลับที่ลุ่ม   หน้าแล้งมีสภาพความแห้งแล้ง
มาก  เนื่องจากขาดแหล่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำใช้ตลอดปี (เช่นคลอง หนอง อ่าง สระ ) มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ 
อ่างโสกจาน  อ่างหนองม่วง  (ไม่มีน้ำตลอดปีเนื่องจากตื้นเขิน)  มีคลองน้ำธรรมชาติ จำนวน 4 สาย แต่มีสภาพ
ตื้นเขินไม่มีน้ำในหน้าแล้ง   มีคลองน้ำเชื่อมต่อไปยังบ้านหนองเรือ   ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งนำน้ำมาจากอ่างลำสำลาย   เขตอำเภอปักธงชัย   แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินน้ำไม่ไหลมาตาม
คลอง  ถ้าได้รับการพัฒนาจะสามารถนำน้ำมาทำการเกษตรในเขตอำเภอสูงเนินได้   

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นแบบ 3  ฤดู  คือ 
         -  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน  ของทุกปี 
         -  ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม  -  เดือนตุลาคม  ของทุกปี 
         -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต ่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ของทุกปี 

  1.4 ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดินตำบลหนองตะไก้ส่วนใหญ่เป็นดินที่ร่วนปนทราย  และบางแห่งเป็นดินร่วน  กล่าว
ได้ว่าดินในพื้นท่ีตำบลหนองตะไก้มีศักยภาพปานกลาง  ต้องปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินเป็นบางแห่ง 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน อ่างโสกจาน  อ่างหนองม่วง  (ไม่มีน้ำตลอดปีเนื่องจากตื้นเขิน)  มี
คลองน้ำธรรมชาติ จำนวน 4 สาย แต่มีสภาพตื้นเขินไม่มีน้ำในหน้าแล้ง  มีคลองน้ำเชื่อมต่อไปยังบ้านหนองเรือ   
ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนำน้ำมาจากอ่างลำสำลาย   เขตอำเภอปักธงชัย   แต่ปัจจุบัน
มีสภาพตื้นเขินน้ำไม่ไหลมาตามคลอง  ถ้าได้รับการพัฒนาจะสามารถนำน้ำมาทำการเกษตรในเขตอำเภอสูงเนิน
ได้   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 ลักษณะต้นไม้ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  (ป่าไม้ และท่ีสาธารณประโยชน์)  
ลำดับ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่) 
1 ดอนปู่ตาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-1-22 
2 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-89 
3 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-48 
4 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-25 
5 โบสถ์ร้างบ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 15-0-8 
6 หนองเสี้ยวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 162-3-31 
7 ศาลากลางบ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 265-2-38 
8 ศาลากลางบ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-38 
9 สนามตะกร้อ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-93 
10 ฉางข้าว หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-97 
11 หนองอีตู้ใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 4-0-65 
12 หนองอีตู้น้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 4-3-79 
13 ป่าช้าหนองตะไก้สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 7-1-40 
14 ท่าโป่งสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 11-1-5 
15 หนองตะไก้สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 43-1-52 
16 สถานีอนามัยและผดุงครรภ์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 1-3-94 
17 โนนบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 5-3-64 
18 หนองปล้องสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 6-1-88 
19 ป่าช้าบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 9-2-14 
20 หนองสีดาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 23-3-21 
21 บึงบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 28-1-67 
22 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 29-3-23 
23 โรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 4-1-57 
24 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 18-0-99 
25 หนองตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 33-0-36 
26 ป่าช้าสองครสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 43-3-73 

27 หนองหินสาธารณประโยชน์ 
หม ู ่ท ี ่4  บ ้ านสองคร/หมู่ ท ี ่  5      
บ้านหนองแวง 

569-3-42 

28 สระนอกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 0-2-55 
29 สระพรหมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 0-1-93 
30 ป่าช้าหนองแวงน้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 10-1-16 
31 หนองแวงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 11-0-35 
32 หนองม่วงตะวันออกกลางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 15-2-4 
33 อ่างเก็บน้ำหนองโสน หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 92-0-3 



 

 

34 สระน้ำหนองพะยอมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 1-1-79 
35 ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแก้วและหนองกรุง หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 2-2-17 
36 โรงเรียนบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 12-2-93 
37 หนองโนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 13-1-25 
38 ป่าช้าบ้านหนองพะยอมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 14-2-69 
39 ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแก้วและหนองกรุง หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 12-3-20 
40 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 8-3-72 
41 บ่อท้ิงโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 1-2-27 
42 สระน้ำโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 2-1-67 
43 ป่าช้าโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 3-1-41 
44 สระน้ำบ้านหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 1-2-56 
45 สระน้ำบ้านหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 1-2-47 
46 บ่อโสกจานสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 1-3-51 
47 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 2-3-85 
48 สระน้ำคุ้มนาลี่ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 3-0-72 
49 หนองโนนแดงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 4-2-88 
50 ป่าช้าโสกจานสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 4-2-89 
51 ป่าช้าหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 16-2-3 
52 หนองแมงงอดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 29-3-7 
53 ป่าช้าบ้านห้วยวัดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  1  บ้านห้วยวัด 23-0-61 

  2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ตำบลหนองตะไก้  ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12  หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตะไก้  ทั้งหมด  ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด   จำนวน  92 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้   จำนวน  226 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น   จำนวน  272 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 4 บ้านสองคร   จำนวน  274 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง   จำนวน  350 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม   จำนวน  168 ครัวเรือน  
  หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน   จำนวน  210 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง   จำนวน  151 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 9 บ้านสวนป่า   จำนวน  133 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 10 บ้านสองครเหนือ  จำนวน  104 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา   จำนวน  145 ครัวเรือน  
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง   จำนวน  91 ครัวเรือน   

รวมครัวเรือนทั้งสิ้น   จำนวน           2,305  ครัวเรือน 



 

 

 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
         แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองตะไก้เม่ือวันที่  13 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  เลือกตั้งครบวาระเมื่อวันที่  5  เดือนเมษายน  พ.ศ.2555 
 

ประเภท
การ

เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้ง 

จำนวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง

ในบัญชี
รายช่ือ 

จำนวนผู้มี
สิทธิฯที่มา
แสดงตน

ขอรับบัตรฯ 

จำนวนบัตร
เลือกตั้งท่ี 
กปน.ได้
รับมา 

จำนวนบัตร
เลือกตั้งท่ีใช้
ลงคะแนน 

จำนวน
บัตรดี 

จำนวน
บัตร
เสีย 

จำนวนบัตร
ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

นายก - 4,910 4,313 5,250 4,313 4,068 233 12 
สมาชิก 1 190 161 200 161 160 1 0 
 2 398 356 425 356 338 16 2 
 3 726 625 775 625 602 17 6 
 4 754 650 800 650 634 14 2 
 5 679 595 725 595 572 20 3 
 6 410 378 425 378 366 12 0 
 7 465 393 475 393 375 17 1 
 8 245 224 275 224 216 8 0 
 9 242 224 275 224 216 7 1 
 10 258 218 275 218 213 5 0 
 11 327 306 350 306 298 8 0 
 12 216 183 250 183 175 8 0 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

สรุปผลการนับคะแนน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
วันที ่ 13  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

                 
                 

หน่วย
เลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
คะแนนผู้สมัคร

หมายเลข รวม
คะแนน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 1 2 

1 87 103 190 71 90 161 84.74 151 93.79 10 6.21 0 0.00 95 56 151 
2 193 205 398 178 178 356 89.45 338 94.94 16 4.49 2 0.56 225 113 338 
3 351 375 726 302 323 625 86.09 586 93.76 36 5.76 3 0.48 292 294 586 
4 384 370 754 328 322 650 86.21 614 94.46 35 5.38 1 0.15 214 400 614 
5 327 352 679 277 318 595 87.63 562 94.45 32 5.38 1 0.17 306 256 562 
6 197 213 410 178 200 378 92.20 358 94.71 19 5.03 1 0.26 158 200 358 
7 243 222 465 202 191 393 84.52 365 92.88 27 6.87 1 0.25 188 177 365 
8 122 123 245 108 116 224 91.43 214 95.54 10 4.46 0 0.00 123 91 214 
9 128 114 242 117 107 224 92.56 214 95.54 9 4.02 1 0.45 159 55 214 
10 121 137 258 103 115 218 84.50 204 93.58 14 6.42 0 0.00 146 58 204 
11 164 163 327 154 152 306 93.58 291 95.10 14 4.58 1 0.33 154 137 291 

12 109 107 216 85 98 183 84.72 171 93.44 11 6.01 1 0.55 65 106 171 

รวม 2426 2484 
 

4910 2103 2210 4313 87.84 4068 94.32 233 5.40 12 0.28 2125 1943 4068 



 

 

 
สรุปผลการนับคะแนน  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

วันที ่ 13  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

                   
เขต 

ผู้มีสิทธิ 
ผู้มาใช้สิทธิ 

เลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
คะแนนผู้สมัครหมายเลข 

รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง 
เลือกตั้ง 

เลือกตั้ง จำนวน 
ร้อย  
ละ จำนวน 

ร้อย 
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 
เรียงตามหมายเลขผู้สมัคร 

1 190 161 84.74 160 99.38 1 0.62 0 0.00 56 47 56 73 50   1.นายอานันท์ พูลสมบัติ 4.นายบุญส่ง  ถิ่นสูงเนิน 

2 398 356 89.45 338 94.94 16 4.49 2 0.56 136 186 197 91    2.นายสมควร  โกะสูงเนิน 3.นายสุทิน  ยัดสูงเนิน 

3 726 625 86.09 602 96.32 17 2.72 6 0.96 161 214 300 241    3.นายสง่า  กรดสูงเนิน 4.นายพิสิษฐ์  หล่าสูงเนิน 

4 754 650 86.21 634 97.54 14 2.15 2 0.31 343 256 212 23 14 162  1.นายบันเจิด ผินใหม่ 2.นายวรากร  ขวัญสูงเนิน 

5 679 595 87.63 572 96.13 20 3.36 3 0.50 258 33 274 46 116 73 44 1.นายสมศักดิ์  บุสบาสระน้อย 3.นางทองบ่อ สุวรรณ์ 

6 410 378 92.20 366 96.83 12 3.17 0 0.00 92 172 142 130    2.นายวิญญู เพ็ชรสูงเนิน 3.นายสิทธิ ์มีครไทย 

7 465 393 84.52 375 95.42 17 4.33 1 0.25 212 67 184 78 64   1.นายเลื่อน แสนปรางค์นอก 3.นายเจน ดำสูงเนิน 

8 245 224 91.43 216 96.43 8 3.57 0 0.00 129 94 108      1.น.ส.ฉันทนา ลัดสูงเนิน 3.นางกรรณิการ์ พบพิมาย 

9 242 224 92.56 216 96.43 7 3.13 1 0.45 69 123 105 35    2.นายชวลิต พัวเจริญ 3.นายคำพันธุ์ แก้วเมืองกลาง 

10 258 218 84.50 213 97.71 5 2.29 0 0.00 112 86 111     1.นายสมหวัง แป้สูงเนิน 3.น.ส.วันเพ็ญ ธนะวิทวิลาศ 

 327 306 93.58 298 97.39 8 2.61 0 0.00 207 99 112     1.น.ส.ชุติกาญจน์ ชมโคกกรวด 3.นางจำนงค ์โฮ 

12 216 183 84.72 175 95.63 8 4.37 0 0.00 84 98 100     3.นางวิไลลักษณ์ ประยูรหงษ์ 2.นางนิภา ปักสำโรง 

รวม 4,910 4,313 87.84 4,165 96.57 133 3.08 15 0.35          

 
 
 
  



 

 

 
 

รายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  บัตรดี  บัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน  

เมื่อวันที่  13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555  

ประเภท 
เขตเลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ 
หมาย
เหตุ 

การเลือกตั้ง  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม จำนวน จำนวน ลงคะแนน จำนวน  

ส.อบต. 1 87 103 190 71 90 161 160 1 0   
  2 193 205 398 178 178 356 338 16 2   
  3 351 375 726 302 323 625 602 17 6   
  4 384 370 754 328 322 650 634 14 2   
  5 327 352 679 277 318 595 572 20 3   
  6 197 213 410 178 200 378 366 12 0   
  7 243 222 465 202 191 393 375 17 1   
  8 122 123 245 108 116 224 216 8 0   
  9 128 114 242 117 107 224 216 7 1   
  10 121 137 258 103 115 218 213 5 0   
  11 164 163 327 154 152 306 298 8 0   

  12 109 107 216 85 98 183 175 8 0   

รวม 2,426 2,484 4,910 2,103 2,210 4,313 4,165 133 15   

นายก  2,426 2,484 4,910 2,103 2,210 4,313 4,068 233 12   



 

 

 
 
 

รายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  บัตรดี  บัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน 

เมื่อวันที่  13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 

ประเภท เขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
การเลือกตั้ง  เลือกตั้ง จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ส.อบต. 1 190 161 84.74 160 99.38 1 0.62 0 0 
  2 398 356 89.45 338 94.94 16 4.49 2 0.56 
  3 726 625 86.09 602 96.32 17 2.72 6 0.96 
  4 754 650 86.21 634 97.54 14 2.15 2 0.31 
  5 679 595 87.63 572 96.13 20 3.36 3 0.50 
  6 410 378 92.20 366 96.83 12 3.17 0 0 
  7 465 393 84.52 375 95.42 17 4.33 1 0.25 
  8 245 224 91.43 216 96.43 8 3.57 0 0 
  9 242 224 92.56 216 96.43 7 3.13 1 0.45 
  10 258 218 84.50 213 97.71 5 2.29 0 0 
  11 327 306 93.58 298 97.39 8 2.61 0 0 
  12 216 183 84.72 175 95.63 8 4.37 0 0 

รวม   4,910 4,313 87.84 4,165 96.57 133 3.08 15 0.35 
นายก   4,910 4,313 87.84 4,068 94.32 233 5.40 12 0.28 



 

 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ข้อมูล ณ  2560 

  
3.2  จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2562  ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจ ข้อมูลความ

จำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2562 

 มีครัวเรือนทั้งหมด    1,839  ครัวเรือน 
 จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด  6,058  คน 
 เพศชาย      2,998  คน 
 เพศหญิง     3,060  คน 
จำนวนตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. 

ช่วง เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 เดือน ถึง 1 ปี 0  เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี 20 0.33 28 0.46 48 0.79 
3 ปี – 5 ปี 100 1.65 89 1.47 189 3.12 
6 ปี – 12 ปี 290 4.79 287 4.74 577 9.52 
13 ปี – 14 ปี 76 1.25 67 1.11 143 2.36 
15 ปี – 18 ปี 143 2.36 145 2.36 288 4.75 
19 ปี – 25 ปี 317 5.23 299 4.94 616 10.17 
26 ปี – 34 ปี 399 6.59 389 6.42 788 13.01 
35 ปี – 49 ปี 724 11.95 762 12.58 1,486 24.53 
50 ปี – 59 ปี 452 7.46 477 7.87 929 15.34 
60 ปี ขึ้นไป 477 7.87 517 8.53 994 16.41 

รวม 2,998 49.49 3,060 50.51 6,058 100.00 

หมู่
ที ่

บ้าน 
2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ห้วยวัด 113 134 247 113 133 246 113 134 247 
2 หนองตะไก้ 247 230 477 245 232 477 241 232 473 
3 กุดขมิ้น 543 554 1,097 551 556 1,107 560 560 1,120 
4 สองคร 547 536 1,083 548 535 1,082 544 535 1,079 
5 หนองแวง 480 474 954 480 475 955 483 478 961 
6 หนองพยอม 283 291 574 280 290 570 282 292 574 
7 โสกจาน 336 351 687 339 352 691 339 351 690 
8 โนนตะแบง 182 189 371 184 191 375 187 189 376 
9 สวนป่า 192 187 379 197 190 387 195 191 386 

10 สองครเหนือ 199 184 383 202 191 393 203 193 396 
11 หัวนา 262 239 501 259 240 499 258 239 497 
12 หนองแสง 165 163 328 165 163 328 165 166 331 

 รวม 3,549 3,532 7,081 3,563 3,547 7,110 3,570 3,560 7,130 



 

 

 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 4 โรงเรียน  
1. โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา นายสุทธิชัย ลินดาวรรณ  

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 6 8 14  
อนุบาล 2 4 5 9  
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8 15  
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9  
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16  
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 5 15  
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7  
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8  

รวม 47 46 93  
3.  โรงเรียนบ้านสองคร  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวศรีสุนันท์    ต่างแสง  

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคร 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านสองคร 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2 13 8 21  
อนุบาล 3 9 6 15  
รวมก่อนประถมศึกษา 22 14 36  
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 5 15  
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 9 15  
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 15 28  
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 13 25  
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 7 9  
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 7 20  

รวม 56 56 112  
รวมทั้งสิ้น 78 70 148  

 
 
 



 

 

4.   โรงเรียนสองครพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา นายธาดา   ตามเมืองปัก  

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองครพิทยาคม 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 22 37  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 18 32  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 22 36  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 15 29  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 11 22  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 15 32  

รวม 82 102 188  
 

5.  โรงเรียนบ้านหนองแวง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา นายชัยโรจน์   พันธุ์ยางน้อย 

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง 

            จำนวนนักเรียนบ้านหนองแวง 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 0 0 0  
อนุบาล 2 4 3 7  
อนุบาล 3 20 11 31  

รวมอนุบาล 24 14 38  
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 8 18  
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21  
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 5 15  
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 13 22  
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18  
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 3 16  
รวมประถมศึกษา 65 45 110  

รวมทั้งสิ้น 89 59 148  
 

  

 

 



 

 

6. โรงเรียนบ้านหนองตะไก ้ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวศรีสุนันท์  ต่ายแสง 

ตำแหน่ง   รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 

            จำนวนนักเรียนบ้านหนองตะไก ้

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2 0 0 0  
อนุบาล 3 0 0 0  
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0  
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2  
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3  
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 1 4  
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0  
รวมประถมศึกษา 8 5 13  

รวมทั้งสิ้น 8 5 13  

 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้   จำนวน  1  แห่ง 
      นางบานเย็น   ทะนา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

                 ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย   จำนวน  7  คน 
 1. นางสุภารัตน์  วิเศษโชค ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 2. นางสาวดรุณี  ประภาวงค ์ ตำแหน่ง คร ูคศ.1 
 3. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีใหม ่  ตำแหน่ง  คร ูคศ.1 
 4. นางสมพร  สุขพงษ ์  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

 5. นางสาวศุภลักษณ์ เครือสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเล็ก 
 6. นางเดือน  ขวัญสูงเนิน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
  

  

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
51 39 90 46 41 87 36 38 74 



 

 

 4.2 สาธารณสุข 
6.1.1   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก้  (บ้านหนองตะไก้)   ตั้งอยู่ที่ หมู่  2  
           บ้านหนองตะไก้  ตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 1.นายสายยนต์ ดารา   (ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองตะไก้) 

   2.นางสุภาพร ดารา   พยาบาลวิชาชีพ 
 3.นางสาวนงลักษณ์   นักบุญ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 4.นางแดง               เนยสูงเนิน  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  รพ.สต. 
 5.นายบุญส่ง            เนยสูงเนิน  ผู้ช่วยงาน  รพ.สต. 

  6.1.2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก้ (บ้านหนองแวง) 
            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง  ตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 1.นายสมเกียรติ         อินทรวัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ 

(ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองแวง) 
 2.นางปณิดา              อินทรวัฒนวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 3.นางสาวดวงเดือน      นันสูงเนิน  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 4.นางปาริชาติ            บัวผัน  พนง.กระทรวงสาธารณสุข 

(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) 
 5.นายธวัชชัย          ศรีธรรมา  เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 
 6.นางสังวาลย์             นามสูงเนิน พนง.กระทรวงสาธารณสุข 

(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) 
 7.นางสมหมาย           ปิดสูงเนิน  พนักงานทำความสะอาด 

 4.3 อาชญากรรม 
                  - 
            4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       มีถนนลาดยางแอลฟัลท์  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง 
  

หมู่ที่ จำนวนสาย
ทางรวม 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ทางลำลอง 
(สาย) 

1  ใฝมท   - 
2     - 
3     - 
4     - 
5     - 
6     - 
7     - 
8     - 
9     - 

10     - 
11     - 
12     - 
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล    - 

ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น 

   - 

 5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จำนวน 2,216  ครัวเรือน   แต่มีบางหลังคาเรือนที่มีการตั้ง

บ้านเรือนใหม่  ห่างไกลจากชุมชนทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้  โดย อบต.ให้การอุดหนุนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.3  การประปา 
- มีระบบประปามีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน 

  ประปาชนบท  (กรมอนามัย)  บริการประชาชน  หมู่ที่  5 
  ประปา  (กรมทรัพยากรฯ)  บริการประชาชน  หมู่ที่  1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 9/ 11 
  ประปา  (อบต.)  บริการประชาชน  หมู่ที่  7/8/10/12 
  

ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ บ้าน รายละเอียด ระบบกรองน้ำ 
1 ห้วยวัด ระบบประปาบาดาลขนาดใหญค่วามจุ 12  ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ำ 
2 หนองตะไก้ ระบบประปาบาดาลขนาดเล็กความจุ 30  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ำ 
3 กุดขมิ้น ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ความจุ  40 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ำ 
4 สองคร ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ำ 
5 หนองแวง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ความจุ  40 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ำ 
6 หนองพยอม ระบบประปาบาดาลความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ำ 
7 โสกจาน ระบบประปาผิวดินความจุ  12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ำ 
8 โนนตะแบง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร 

ระบบประปาบาดาล(คุ้มโคกสูง)ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 
มีระบบกรองน้ำ 

ไม่มีระบบกรองน้ำ 

9 สวนป่า ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ำ 
10 สองครเหนือ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ำ 
11 หัวนา ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ำ 
12 หนองแสง ระบบประปาผิวดินความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ำ 

 
 5.4 โทรศัพท ์
  - ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

  - มีโทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  1/2/ 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12    
  - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่  ไปรษณีย์กุดจิก  ตั้งอยู่ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ห่างจากตำบลหนองตะไก้  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา  ไร่อ้อย  
ข้าวโพด  ไร่นาส่วนผสม  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

  
 
 
 



 

 

 
พื้นที่การเพาะปลูกตำบลหนองตะไก้ปีการเพาะปลูก 2561 

หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน
เกษตรกร 

พื้นที่เพาะปลูก
(ไร่) 

ข้าวเจ้า(ไร่) พืชไร่(ไร่) 

1 ห้วยวัด 105 2,312.34 1,017.92 1,283.92 
2 หนองตะไก ้ 106 2,009.13 1,117.23 891.91 
3 กุดขมิ้น 151 2,528.47 2,102.66 425.81 
4 สองคร 208 3,131.09 2,259.53 871.55 
5 โนนตะแบง 144 3,119.41 2,360.54 758.87 
6 หนองพยอม 116 2,737.76 1,096.84 1,639.92 
7 โสกจาน 91 2,135.70 761.70 1,374 
8 โนนตะแบง 88 3,130.10 735.67 2,394.43 
9 สวยป่า 45 1,018.50 337 680.50 

10 สองครเหนือ 58 991.39 642.45 348.95 
11 หัวนา 113 2,056.49 1,091.56 964.94 
12 หนองแสง 19 163 143.75 19.25 

รวม 1,244 25,333.38 13,666.85 11,654.05 
 

6.2 การประมง  
  - 

 6.3 การปศุสัตว์ 
ตำบลหนองตะไก้ มีการปศุสัตว์  คือการเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร  ในทุกหมู่บ้านของตำบลหนอง

ตะไก้  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน   807  ตัว 
เลี้ยงกระบือ จำนวน  169 ตัว 
เลี้ยงสุกร จำนวน 55 ตัว 
เลี้ยงไก ่  จำนวน 5,346 ตัว 
เลี้ยงเป็ด จำนวน 498 ตัว 
เลี้ยงแพะ จำนวน  142 ตัว 
 

 6.4 การบริการ 
  1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

   -  ปั๊มน้ำมัน และก๊าช                   2   แห่ง 
   -  ปั๊มหลอด       1   แห่ง 
  2. มีร้านบริการทำผม เสริมสวย  พ้ืนที่  หมู่ที่ 1-12 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา 
  
 



 

 

 
6.6 อุตสาหกรรม 

  -  โรงงานอุตสาหกรรม  -   แห่ง 
  -  โรงสี    12 หมู่บ้าน 
  -  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก  8  แห่ง 
  -  ฟาร์มหมู   -   แห่ง 
  -  ฟาร์มวัว   -   แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มปลูกผัก   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มปลูกแตงโม   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มดอกไม้จันทน์  1 กลุ่ม 
 6.8 แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่ทำนา ไร่อ้อย   
ไร่ขา้วโพด ไร่นาส่วนผสม  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
  - มีจำนวน 12  หมู่บ้าน  และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ครัวเรือน พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่(ไร่) 
บ้านห้วยวัด 108 132 240 7 4,375 
บ้านหนองตะไก้ 246 238 484 5 3,125 
บ้านกุดขมิ้น 531 554 1,085 11 6,875 
บ้านสองคร 546 532 1,078 9 5,625 
บ้านหนองแวง 472 476 948 11.96 7,475 
บ้านหนองพะยอม 287 290 577 15 9,375 
บ้านโสกจาน 336 246 682 14.32 8,950 
บ้านโนนตะแบง 184 187 371 14.5 9,062 
บ้านสวนป่า 192 179 371 7.16 4,475 
บ้านสองครเหนือ 191 182 373 5.56 3,476 
บ้านหัวนา 256 235 491 6 3,750 
บ้านหนองแสง 169 160 329 9.5 5,937 

รวม 3,518 3,511 2,158 116 72,500 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่  ทำนา ไร่อ้อย 
ไร่ข้าวโพด ไร่นาส่วนผสม 

  รายงานยอดผู้ปลูกข้าวเจ้า  
  - จำนวนครัวเรือน จำนวน   948  ครัวเรือน  

- พ้ืนที่เพาะปลูก   จำนวน   13,630.86  ไร่  
- พ่ืนที่เก็บเก่ียว    จำนวน   13,630.86  ไร่   
 



 

 

 
รายงานยอดผู้ปลูกพืชไร่ มันสำปะหลังโรงงาน  

  - จำนวนครัวเรือน จำนวน   374  ครัวเรือน  
- พ้ืนที่เพาะปลูก   จำนวน   6,345.64  ไร่  
- พ่ืนที่เก็บเก่ียว    จำนวน   6,345.64  ไร่   
รายงานยอดผู้ปลูกพืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

  - จำนวนครัวเรือน จำนวน   286  ครัวเรือน  
- พ้ืนที่เพาะปลูก   จำนวน   4,766.88  ไร่  
- พ่ืนที่เก็บเก่ียว    จำนวน   4,766.13  ไร่   

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
อ่างโสกจาน  อ่างหนองม่วง  มีคลองน้ำธรรมชาติ จำนวน 4 สาย แต่มีสภาพตื้นเขินไม่มีน้ำใน

หน้าแล้ง   มีคลองน้ำเชื่อมต่อไปยังบ้านหนองเรือ   ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนำ
น้ำมาจากอ่างลำสำลาย   เขตอำเภอปักธงชัย   แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินน้ำไม่ไหลมาตามคลอง คลองยาง 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  -บ่อบาดาลสาธารณะ  จำนวน  12 หมู่บ้าน 
  -ประปาหมู่บ้าน   จำนวน  12 หมู่บ้าน 
8. ศาสนา   ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 
  วัดและสำนักสงฆ์   มีจำนวน  7  แห่ง 

ลำดับ ชื่อ 
สถานที่ตั้ง 

รหัสวัด หมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดกุดขมิ้น 04301810001 กุดขมิ้น 3 
2 วัดโนนตะแบง 04301810008 โนนตะแบง 8 
3 วัดสองคร 04301810005 สองคร 4 
4 วัดหนองตะไก ้ 04301810004 หนองตะไก้ 2 
5 วัดหนองพยอม 04301810006 หนองพยอม 6 
6 วัดหนองแวง 04301810003 หนองแวง 5 
7 วัดใหม่จำปา 04301810002 ห้วยวัด 1 

      ข้อมูลอ้างอิงจาก  สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ 
8.2 ประเพณีและงานประจำปี 

  - ช่วงเดือนเมษายน  งานทรงน้ำผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ 
  - ช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม  ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา-ออกพรรษา 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ 
  กลุ่มดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้   
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษากลาง,ภาษาโคราช,ภาษาอีสาน 



 

 

 
8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  - 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  มีคลองน้ำ อ่าง ห้วย  ลำน้ำ บ่อน้ำสาธารณะ  12 หมู่บ้าน 
 9.2 ป่าไม้  
     ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  (ป่าไม้ และท่ีสาธารณประโยชน์)  
ลำดับ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่) 

1 ดอนปู่ตาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-1-22 
2 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-89 
3 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-48 
4 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-25 
5 โบสถ์ร้างบ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 15-0-8 
6 หนองเสี้ยวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 162-3-31 
7 ศาลากลางบ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 265-2-38 
8 ศาลากลางบ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-38 
9 สนามตะกร้อ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-93 

10 ฉางข้าว หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-97 
11 หนองอีตู้ใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 4-0-65 
12 หนองอีตู้น้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 4-3-79 
13 ป่าช้าหนองตะไก้สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 7-1-40 
14 ท่าโป่งสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 11-1-5 
15 หนองตะไก้สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 43-1-52 
16 สถานีอนามัยและผดุงครรภ์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 1-3-94 
17 โนนบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 5-3-64 
18 หนองปล้องสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 6-1-88 
19 ป่าช้าบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 9-2-14 
20 หนองสีดาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 23-3-21 
21 บึงบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 28-1-67 
22 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 29-3-23 
23 โรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 4-1-57 
24 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 18-0-99 
25 หนองตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 33-0-36 
26 ป่าช้าสองครสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 43-3-73 

27 หนองหินสาธารณประโยชน์ 
หม ู ่ท ี ่4 บ ้านสองคร/หม ู ่ท ี ่  5      
บ้านหนองแวง 

569-3-42 



 

 

28 สระนอกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 0-2-55 
29 สระพรหมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 0-1-93 
30 ป่าช้าหนองแวงน้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 10-1-16 
31 หนองแวงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 11-0-35 
32 หนองม่วงตะวันออกกลางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 15-2-4 
33 อ่างเก็บน้ำหนองโสน หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 92-0-3 
34 สระน้ำหนองพะยอมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 1-1-79 
35 ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแก้วและหนองกรุง หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 2-2-17 
36 โรงเรียนบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 12-2-93 
37 หนองโนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 13-1-25 
38 ป่าช้าบ้านหนองพะยอมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 14-2-69 
39 ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแก้วและหนองกรุง หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 12-3-20 
40 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 8-3-72 
41 บ่อท้ิงโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 1-2-27 
42 สระน้ำโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 2-1-67 
43 ป่าช้าโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 3-1-41 
44 สระน้ำบ้านหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 1-2-56 
45 สระน้ำบ้านหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 1-2-47 
46 บ่อโสกจานสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 1-3-51 
47 สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 2-3-85 
48 สระน้ำคุ้มนาลี่ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 3-0-72 
49 หนองโนนแดงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 4-2-88 
50 ป่าช้าโสกจานสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 4-2-89 
51 ป่าช้าหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 16-2-3 
52 หนองแมงงอดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 29-3-7 
53 ป่าช้าบ้านห้วยวัดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  1  บ้านห้วยวัด 23-0-61 

   
 9.3  ภูเขา 
  ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่มีท่ีป่าไม้ในท่ีสาธารณะประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่  2   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
.................................... 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ  การ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผนมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาร
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้อมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน  และเกิดความรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือคติพจน์ประจาชาติ 
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป  จะประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาทิ 



 

 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั้น  สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาทิตย์ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค   และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัยของ
โลก  

-  ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้าง,ฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



 

 

- ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่นการท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ  สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่
มั่นคง  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การพัฒนาการสื่อสารมวลชลให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ำ  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อย่างบูรณาการ 
 



 

 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อหน่วยการภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภารรัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลังในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื ่อที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขบัเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯฉบับที่ 12  
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้ำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 



 

 

(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564  เพ่ือขึ้นเป็น 317,051  บาท 
(9,324 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท(8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

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

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมดาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 



 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
- แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด การพัฒนา
แบบองค์รวม  ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์  และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน 

(2) หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกัลป์ภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดยกำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน  กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ

พัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 

1. พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 

2. พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

3. พัฒนาระบบโลจิสติดส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงขายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน  ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและการจัดให้
มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
 “ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 



 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้างหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 

เป้าประสงค์รวม ( Obgective) 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3. รายได้จาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 

 2.  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
      1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
      1.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
      1.3 พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว 
      1.4 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
      1.5 สร้างเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
      1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
      1.7 เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
      1.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      1.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 



 

 

 3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
      3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
      3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
   

 



ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ  การ
ดำรงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดำรงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผนมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภารของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้อมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจ ถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดความรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือคติ
พจน์ประจาชาติ มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป  จะประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั้น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาทิตย์ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค   และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก  

-  ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้าง,ฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



- ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่นการท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ  สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มี
ครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การพัฒนาการสื่อสารมวลชลให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ำ  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อย่างบูรณาการ 



(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อหน่วยการภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภารรัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลังในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบตัิ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯฉบับที่ 12  
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้ำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว  “ม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 



(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564  เพ่ือขึ้นเป็น 317,051  บาท 
(9,324 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท(8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

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

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมดาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 



9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและ
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด การ
พัฒนาแบบองค์รวม  ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์  และอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

(2) หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกัลป์ภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดยกำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน  กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ

พัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 

1. พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

2. พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

3. พัฒนาระบบโลจิสติดส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครง
ขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน  ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
 “ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 



พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้างหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 

เป้าประสงค์รวม ( Obgective) 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3. รายได้จาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 

 2.  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
      1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
      1.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
      1.3 พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว 
      1.4 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
      1.5 สร้างเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
      1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
      1.7 เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
      1.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 



      1.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
      3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
      3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ปี พ.ศ.2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 “โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
 เป้าประสงค์รวม 

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
2) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
3) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
4) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 พันธกิจ 

มุ่งม่ันพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สร้างมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น ยกระดับงานสาธารณสุข พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การท่องเที่ยว และงานวัฒนธรรมประเพณีประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนากีฬาสู่
ระดับประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตร 
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5) ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 



6) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานดี 
7) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
9) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นธรรมาภิบาลดีขึ้น 
11) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองตะไก้เป็น
ตำบลขนาดกลางมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมในทุกด้านเน้นการพัฒนาคนโดยการส่งเสริมการศึกษาและ
คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และมีความสมานฉันท์  ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาตำบล  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ หนองตะไก้น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เคียงคู่การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน ” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.3 เป้าประสงค์ 
ตำบลหนองตะไก้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชน

มีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้ 

1. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และ

สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟู 



2.4 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
3. ร้อยละของรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการ

ให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการ    
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

2. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค 
4. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
5. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง 

ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย 
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริม
อาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน 

2. การพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต ผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ 

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2. การจัดการ การบำรุงรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการดิน 
ป่าไม้  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวิภาพ 

3. การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษา
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ        
และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

2.   การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

3. การพัฒนาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
4.   การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้น

น้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจาย
การใช้ประโยชน์ 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

     1.   การจัดการด้านการศึกษา 
2.   การสนับสนุน และส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี   
3.   สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ     ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 

5.   การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ 
และส่งเสริมสนับสนุนกีฬานานาชาติ 

 6.  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลป้องกัน
และควบคุ้มโรคติดต่อ/ โรคระบาด โรคทั่วไป  และการฟ้ืนฟู
สุขภาพประชาชน 

7.   การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และ
การบรรเทาสาธารณภัย 

 



2.6 กลยุทธ ์
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลหนองตะไก้  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาตำบลหนองตะไก้ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน  โดยยดึหลักการมีส่วนร่วม  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ มุ่งพัฒนา 5 

ด้าน ได้แก่  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
 



 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเป็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพ้ืนที่
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ข้อมูล กชช.2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลหนองตะไก้มา
วิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3. ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำทำให้รายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6. ปัญหาพ้ืนที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
7. เส้นทางการขนส่งสินค้าชำรุด เสียหาย ทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง 
 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ปัญหาสภาพอ่างน้ำ คลองน้ำ บ่อน้ำสาธารณะตื้นเขิน 
3. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
 

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการทีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
ขาดการให้บริการเชิงรุก 
 

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1. ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทาง 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
4. น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 
5. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
6. ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 
 



  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ 
อปท. 
2. องค์กรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ 
อปท.ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ให้ความสำคัญ 
2. ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อการสอนและวัสดุทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5. สถาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพ
ด้านต่างๆ 

 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญของ
จังหวัด 
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำ
การเกษตร 
4. การคมนาคมขนส่งสะดวก 

1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนการ
ผลิตสูง 
4. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ 



3. ด้านสังคม 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
3. มีงบประมาณในการดำเนินการ 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. การกีฬา 
    -รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 
2. ยาเสพติด 
    -รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
    -มีแหล่งบำบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    -นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -ในตำบลมีสายตรวจตำบลและ อปพร.
คอยดูแลความปลอดภัย 
5. สาธารณสุข 
    -มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
    -มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
    -ประชาชนให้ความสำคัญด้านสาธารณสุข
มากขึ้น 
 
 

1. การกีฬา 
    -ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเล่นกีฬา 
    -ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
    -ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
คำแนะนำอย่างถูกวิธี 
2. ยาเสพติด 
    -มีการลักลอบการผลิต จำหน่าย 
    -ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    -ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    -ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
    -ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ 
    -จำนวนผูสู้งอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง 
5. สาธารณสุข 
    -โรคคิดต่อตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก 
 

  
4. ด้านบริการสาธารณะ 

 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

  
 โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสำคัญ 

1. ถนนในตำบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
2. การบรรทุกน้ำหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
จราจร 



5. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 
 โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสำคัญ 
2. เป็นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ 

1. แม่น้ำลำคลองมีวัชพืช  และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
2. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 
 

   
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก
ขึ้น 

 
 โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสำคัญ 
2. เป็นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ 

1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการทำงานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กาหารส่วนตำบลหนองตะไก้  พ.ศ.2561-2564 

                            

                            

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับที่ 

12 

1.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 

2.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

3.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์
ความม่ันคง 

6.ยุทธศาสตร์การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรรม
ภิบาลในสังคมไทย 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติดส์ 

8.ยุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

10.ยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

1.พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมการเกษตร
และเชื่อมโยงห่วงโซ่

อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่
ครัวของโลก และฐานการ

ผลิตพลังงานสะอาด 

 

2.พัฒนาระบบ โลจิ
สติกส์และการค้าเพื่อ
เป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

3.พัฒนาคุณศักยภาพ
ภาพการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจาย

รายได้สู่ประชาชน  ใน
พื้นที่ 

 

4.พัฒนาสังคมคุณภาพ 
ที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่

การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

5.พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการน้ำ

อย่าง  บูรณาการ 

 

6.ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
และความม่ันคงของ

บ้านเมือง 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

นครราชสีมา 

1.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน

เศรษฐกิจ 

 

2.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

 

3.การบริหารการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

4.การเสริมสร้างความม่ันคงทุก
มิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของ
ขาติและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

 

5.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.

จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง

พระราชดำริ 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

เกษตร 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

6.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา 

8.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

9.ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

10.ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิงแวดล้อม 



โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พ.ศ.2561 – 2564 (ต่อ 1) 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบล
หนองตะไก้ 

1.ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

3.การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5.ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข 

เป้าประสงค์ 

 

ระบบการคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการ
ประชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพประชาชนมี

รายได้เพิ่มข้ึน 

การจัดการด้านสวัสดิการสังคม 
การศึกษา กีฬา นันทนาการ 

สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู 

กลยุทธ ์

 

การบริหารจัดการที่ดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่และการทำนุบำรุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงาน 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานงบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 



 

 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategic Map) 

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

 

ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เป้าประสงค์ 

 

หนองตะไก้น่าอยู่  ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

3.การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5.ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข 

ระบบการคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการ
ประชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพประชาชนมี

รายได้เพิ่มข้ึน 

การจัดการด้านสวัสดิการสังคม 
การศึกษา กีฬา นันทนาการ 

สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู 



 

 

แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic Map) ต่อ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการให้บริการ

ประชาชนและการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา

อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้แลสถานที่การ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อม

บริการประชาชน 

 

ส่งเสริมการเกษตร และ
สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้กับประชาชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้น
ไม่ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
การบริหารจัดการขยะ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบูรณะถนน

แหล่งน้ำ และ
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งมน
ระบบ และนอกระบบ พัฒนาส่งเสริม 

สนับสนุนการบริการสารณสุขของหมู่บ้าน การ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพื้นที่ พัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการ

ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้และปลูก
จิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคี 

ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ 
และส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา 

วัฒนธรรม และ นันทนาการ 

กลยุทธ ์

 

การบริหารจัดการที่ดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่และการทำนุบำรุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงาน 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานงบ
กลาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ  การ
ดำรงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดำรงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผนมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภารของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้อมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจ ถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดความรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือคติ
พจน์ประจาชาติ มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป  จะประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั้น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาทิตย์ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค   และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก  

-  ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้าง,ฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



- ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่นการท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ  สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มี
ครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การพัฒนาการสื่อสารมวลชลให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ำ  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อย่างบูรณาการ 



(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อหน่วยการภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภารรัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลังในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบตัิ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯฉบับที่ 12  
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้ำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว  “ม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 



(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564  เพ่ือขึ้นเป็น 317,051  บาท 
(9,324 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท(8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

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

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมดาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 



9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและ
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด การ
พัฒนาแบบองค์รวม  ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์  และอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

(2) หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกัลป์ภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดยกำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน  กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ

พัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 

1. พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

2. พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

3. พัฒนาระบบโลจิสติดส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครง
ขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน  ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
 “ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 



พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้างหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 

เป้าประสงค์รวม ( Obgective) 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3. รายได้จาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 

 2.  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
      1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
      1.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
      1.3 พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว 
      1.4 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
      1.5 สร้างเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
      1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
      1.7 เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
      1.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 



      1.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
      3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
      3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ปี พ.ศ.2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 “โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
 เป้าประสงค์รวม 

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
2) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
3) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
4) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 พันธกิจ 

มุ่งม่ันพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สร้างมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น ยกระดับงานสาธารณสุข พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การท่องเที่ยว และงานวัฒนธรรมประเพณีประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนากีฬาสู่
ระดับประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตร 
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5) ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 



6) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานดี 
7) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
9) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นธรรมาภิบาลดีขึ้น 
11) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองตะไก้เป็น
ตำบลขนาดกลางมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมในทุกด้านเน้นการพัฒนาคนโดยการส่งเสริมการศึกษาและ
คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และมีความสมานฉันท์  ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาตำบล  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ หนองตะไก้น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เคียงคู่การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน ” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.3 เป้าประสงค์ 
ตำบลหนองตะไก้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชน

มีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้ 

1. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และ

สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟู 



2.4 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
3. ร้อยละของรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการ

ให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการ    
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

2. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค 
4. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
5. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง 

ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย 
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริม
อาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน 

2. การพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต ผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ 

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2. การจัดการ การบำรุงรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการดิน 
ป่าไม้  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวิภาพ 

3. การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษา
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ        
และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

2.   การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

3. การพัฒนาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
4.   การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้น

น้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจาย
การใช้ประโยชน์ 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

     1.   การจัดการด้านการศึกษา 
2.   การสนับสนุน และส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี   
3.   สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ     ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 

5.   การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ 
และส่งเสริมสนับสนุนกีฬานานาชาติ 

 6.  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลป้องกัน
และควบคุ้มโรคติดต่อ/ โรคระบาด โรคทั่วไป  และการฟ้ืนฟู
สุขภาพประชาชน 

7.   การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และ
การบรรเทาสาธารณภัย 

 



2.6 กลยุทธ ์
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลหนองตะไก้  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาตำบลหนองตะไก้ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน  โดยยดึหลักการมีส่วนร่วม  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ มุ่งพัฒนา 5 

ด้าน ได้แก่  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
 



 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเป็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพ้ืนที่
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ข้อมูล กชช.2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลหนองตะไก้มา
วิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3. ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำทำให้รายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6. ปัญหาพ้ืนที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
7. เส้นทางการขนส่งสินค้าชำรุด เสียหาย ทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง 
 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ปัญหาสภาพอ่างน้ำ คลองน้ำ บ่อน้ำสาธารณะตื้นเขิน 
3. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
 

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการทีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
ขาดการให้บริการเชิงรุก 
 

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1. ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทาง 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
4. น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 
5. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
6. ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 
 



  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ 
อปท. 
2. องค์กรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ 
อปท.ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ให้ความสำคัญ 
2. ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อการสอนและวัสดุทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5. สถาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพ
ด้านต่างๆ 

 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญของ
จังหวัด 
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำ
การเกษตร 
4. การคมนาคมขนส่งสะดวก 

1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนการ
ผลิตสูง 
4. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ 



3. ด้านสังคม 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
3. มีงบประมาณในการดำเนินการ 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. การกีฬา 
    -รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 
2. ยาเสพติด 
    -รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
    -มีแหล่งบำบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    -นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -ในตำบลมีสายตรวจตำบลและ อปพร.
คอยดูแลความปลอดภัย 
5. สาธารณสุข 
    -มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
    -มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
    -ประชาชนให้ความสำคัญด้านสาธารณสุข
มากขึ้น 
 
 

1. การกีฬา 
    -ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเล่นกีฬา 
    -ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
    -ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
คำแนะนำอย่างถูกวิธี 
2. ยาเสพติด 
    -มีการลักลอบการผลิต จำหน่าย 
    -ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    -ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    -ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
    -ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ 
    -จำนวนผูสู้งอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง 
5. สาธารณสุข 
    -โรคคิดต่อตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก 
 

  
4. ด้านบริการสาธารณะ 

 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

  
 โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสำคัญ 

1. ถนนในตำบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
2. การบรรทุกน้ำหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
จราจร 



5. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 
 โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสำคัญ 
2. เป็นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ 

1. แม่น้ำลำคลองมีวัชพืช  และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
2. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 
 

   
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก
ขึ้น 

 
 โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสำคัญ 
2. เป็นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ 

1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการทำงานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กาหารส่วนตำบลหนองตะไก้  พ.ศ.2561-2564 

                            

                            

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับที่ 

12 

1.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 

2.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

3.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์
ความม่ันคง 

6.ยุทธศาสตร์การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรรม
ภิบาลในสังคมไทย 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติดส์ 

8.ยุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

10.ยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

1.พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมการเกษตร
และเชื่อมโยงห่วงโซ่

อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่
ครัวของโลก และฐานการ

ผลิตพลังงานสะอาด 

 

2.พัฒนาระบบ โลจิ
สติกส์และการค้าเพื่อ
เป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

3.พัฒนาคุณศักยภาพ
ภาพการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจาย

รายได้สู่ประชาชน  ใน
พื้นที่ 

 

4.พัฒนาสังคมคุณภาพ 
ที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่

การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

5.พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการน้ำ

อย่าง  บูรณาการ 

 

6.ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
และความม่ันคงของ

บ้านเมือง 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

นครราชสีมา 

1.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน

เศรษฐกิจ 

 

2.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

 

3.การบริหารการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

4.การเสริมสร้างความม่ันคงทุก
มิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของ
ขาติและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

 

5.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.

จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง

พระราชดำริ 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

เกษตร 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

6.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา 

8.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

9.ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

10.ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิงแวดล้อม 



โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พ.ศ.2561 – 2564 (ต่อ 1) 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบล
หนองตะไก้ 

1.ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

3.การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5.ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข 

เป้าประสงค์ 

 

ระบบการคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการ
ประชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพประชาชนมี

รายได้เพิ่มข้ึน 

การจัดการด้านสวัสดิการสังคม 
การศึกษา กีฬา นันทนาการ 

สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู 

กลยุทธ ์

 

การบริหารจัดการที่ดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่และการทำนุบำรุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงาน 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานงบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 



 

 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategic Map) 

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

 

ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เป้าประสงค์ 

 

หนองตะไก้น่าอยู่  ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

3.การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5.ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข 

ระบบการคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการ
ประชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพประชาชนมี

รายได้เพิ่มข้ึน 

การจัดการด้านสวัสดิการสังคม 
การศึกษา กีฬา นันทนาการ 

สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู 



 

 

แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic Map) ต่อ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการให้บริการ

ประชาชนและการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา

อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้แลสถานที่การ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อม

บริการประชาชน 

 

ส่งเสริมการเกษตร และ
สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้กับประชาชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้น
ไม่ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
การบริหารจัดการขยะ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบูรณะถนน

แหล่งน้ำ และ
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งมน
ระบบ และนอกระบบ พัฒนาส่งเสริม 

สนับสนุนการบริการสารณสุขของหมู่บ้าน การ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพื้นที่ พัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการ

ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้และปลูก
จิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคี 

ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ 
และส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา 

วัฒนธรรม และ นันทนาการ 

กลยุทธ ์

 

การบริหารจัดการที่ดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่และการทำนุบำรุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงาน 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานงบ
กลาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท ำเอกสำรเพือ่ตรวจโบนัส63

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ.01

จ านวน
โครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวน

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

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

โครงการ งบประมาณ(บาท)

1)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี
   1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6        1,345,000 7          2,045,000 10          2,045,000 10         2,045,000 10          2,045,000 43         9,525,000 
   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2        3,000,000 5          8,750,000 8          8,750,000 8         8,750,000 8          8,750,000 34       38,000,000 
   1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3          950,000 3             950,000 5            950,000 5            950,000 5             950,000 25         4,750,000 

รวม 11       5,295,000 15       11,745,000 23       11,745,000 23      11,745,000 23       11,745,000 59       52,275,000 
2)ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน
   2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป -  - -  - -  - -  - -  - -  - 
   2.2  แผนงานการเกษตร 7        1,667,600 9          1,667,600 16          1,667,600 16         1,667,600 16          1,667,600 80         8,338,000 

รวม 7       1,667,600 9         1,667,600 16         1,667,600 16        1,667,600 16         1,667,600 80        8,338,000 
3)ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

2          400,000 2               40,000 3            400,000 3            400,000 3             400,000 15         2,000,000 

   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน -  - -  - -  - -  - -  - -  - 
   3.3  แผนงานสาธารณสุข 5          610,000 5             610,000 8            610,000 8            610,000 8             610,000 40         3,050,000 

รวม        7       1,010,000      7            650,000     11         1,010,000     11        1,010,000     11         1,010,000        55        5,050,000 
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

   4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 160     59,432,440 168        70,310,340 110       81,986,240 220       81,029,240 315        63,937,500 1,462     356,695,760 

รวม    160     59,432,440  168       70,310,340   160       81,986,240   270      81,029,240   315       63,937,500   1,462    356,695,760 

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



5)ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
   5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2            25,000 2               25,000 3              25,000 3              25,000 3               25,000 15            125,000 
   5.2  แผนงานการศึกษา 13        6,480,000 17          7,085,000 23          6,735,000 23         6,735,000 23        11,235,000 112       38,270,000 
   5.3  แผนงานสาธารณสุข      11        7,700,000       9          7,700,000     14          7,700,000      14         7,700,000     14          7,700,000        70       38,500,000 
   5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -
   5.5  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -
   5.6  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน

5          490,000 5             490,000 7            490,000 7            490,000 7             490,000 35         2,450,000 

   5.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

12 2670000 12          2,670,000 18          2,870,000 18         2,870,000 18          2,870,000 88       13,950,000 

   5.8  แผนงานงบกลาง 3     10,530,000 3        10,530,000 3       12,030,000 3       12,030,000 3        12,030,000 15       57,150,000 
รวม      46    25,225,000    48       28,500,000     68       29,850,000     68      29,850,000     68       34,350,000      335    150,445,000 

รวมท้ังส้ิน    231     92,630,040  248     112,872,940   247    126,258,840   312    125,301,840   312     112,710,100   1,350    572,803,760 

231

189

42

81.82

โครงกำรทัง้หมด

จ ำนวนโครงกำรทีท่ ำได ้

คดิเป็นเปอรเ์ซนตท์ ำด ำเนนิกำร

จ ำนวนโครงกำรทีย่งัไมด่ ำเนนิกำร



ผลส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมข้อบัญญตั/ิเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

                                                                         สูตรการค านวณ       =                                จ านวนโครงการท่ีท าได ้   x  100
                                                                                                                      จ  านวนโคงการทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนพฒันาประจ าปี 

=

= ร้อยละ    80.57    เปอร์เซ็นต์

 201 X 100
247

โครงกำรที่
ด ำเนนิกำรแลว้ 
80.57%

โครงกำรทียั่งไม่
ด ำเนนิกำร 
19.43%

แผนภูมิแสดงโครงการทีด่ าเนินการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565

1

2



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนดินถมรอบท่ี
สาธารณประโยชน์หนองกรุง

 - หนองแก้วและท่ี
สาธารณประโยชน์โคก

หนองพวง

เพ่ือดูแลคุ้มครองท่ี
สาธารณประโยชน์

ประชาชนได้สัญจรไปมา
และป้องกันการบุกรุกของ

ประชาชน

1 โครงการ/ปี  5,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 5,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 5,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 5,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 5,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ท่ีสาธารณะ
ได้รับการดูแล

ท่ี
สาธารณประโยชน์

ได้รับการดูแล
ประชาชนได้รับ

สัญจรไปมา
สะดวกและพ้ืนท่ี

ได้รับการ
คุ้มครองอย่าง

กองช่าง

2 โครงการขุดคูระบายน้้า
คลองไส้ไก่ท่ี

สาธารณประโยชน์

เพ่ือดูแลคุ้มครองท่ี
สาธารณประโยชน์และ
ป้องกันการบุกรุกของ

ประชาชน

3 โครงการ/ปี -  2,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 2,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 2,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 2,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ท่ีสาธารณะ
ได้รับการดูแล

ท่ี
สาธารณประโยชน์

ได้รับการดูแล
ป้องกันการบุกรุก
และพ้ืนท่ีได้รับ
การคุ้มครอง

อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

กองช่าง

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คลองยาง บ้านหนองตะไก้ 

ม.2

เพ่ือเปิดทางระบายน้้าท่ีมี
ปริมาณมากในฤดูฝน 
ไม่ให้น้้าท่วมขังพ้ืนท่ีท้า

การเกษตร.

ขนาด 3ช่อง สูง 
1.80 ม.ยาว 9 ม.

853,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

853,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

853,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

853,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

853,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

การระบายน้้า
ได้ดี

ระบายน้้าได้ใน
ปริมาณท่ีมากไม่
เกิดน้้าท่วมขังพ่ืน
ท่ีท้าการเกษตร

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นกุดขม้ิน ม.3 ถึง คุ้มบ้าน

โนนบ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 6 ม.ยาว 
4,000 ม.หนา 

0.15 ม.

1,360,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,360,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,360,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,360,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,360,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นบ้านกุดขม้ิน ม.3 ถึง 

คุ้มบ้านโนน บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 7 ม.ยาว 
7,000 ม.หนา 

0.20 ม.

20,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

20,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

20,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

20,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

20,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน
กุดขม้ิน ม.3 ต.หนองตะไก้ 
ถึงบ้านบุตาต้อง ต.นากลาง 

อ.สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 5
 ม.ระยะทาง 

1,000 ม. หนา 
0.20 ม.

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นคุ้มฟากห้วย ถึง 
ฟาร์มไก่สองคร ม.4

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 6 ม.ยาว 
2,000 ม.หนา 

0.15 ม.

 6,603,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

6,603,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

6,603,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

6,603,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 6,603,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน
สาย  24  ถึง เส้นอ่างบ้าน

โนน 
(ฟาร์มไก่) บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 5 ม.ยาว 
2,500 ม.หนา 

0.15 ม.

1,026,750 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,026,750 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,026,750 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,026,750 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,026,750 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนน คสล.คุ้มบ้าน
โนนสง่า ม.4 บ้านสองคร

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 5 ม.ยาว 
4,500 ม.หนา 

0.15 ม.

10,128,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,128,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,128,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,128,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,128,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสองคร หมู่ท่ี 4 ถึง
 บ้านหนองพยอม หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 6 ม.ยาว 
3,500 ม.หนา 
0.15 ม.คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
21,000 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50

 ม.หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.

16,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านสองคร ม.4  ถึง 
บ้านหนองพยอม  ม.6

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 6 ม.ยาว 
4,500 ม.หนา 

0.15 ม.

2,300,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,300,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,300,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,300,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,300,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านสองคร ม.4 ถึง

บ้านหนองพยอม ม.6

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 9 ม.ยาว 
4,500 ม.หนา 

0.20  ม.

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



10 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นคุ้มหนองม่วงตะวันออก
 ถึง เส้นบ้านหนองแวง ม.5

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 5 ม.ยาว 
1,500 ม.หนา 

0.20 ม.

3,000,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองพยอม ม.6 
ถึง บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 9 ม.ยาว 
4,500 ม.หนา 

0.20 ม.

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,225,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองพยอม  ม.6 ถึง 

บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 8 ม.ยาว 
4,500 ม.หนา 

0.20 ม.

16,300,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,300,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,300,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,300,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,300,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองพยอม  ม.6  ต.
หนองตะไก้  ถึง  ต.ตะคุ  อ.

ปักธงชัย

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.   ระยะทาง 
3.5 กม.หนา 

0.20 ม.

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



14 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหนองพยอม ม.6 

ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง 
บ้านนาใหญ่ ต.นากลาง อ.

สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 9
 ม. ระยะทาง 14 
 กม.หนา 0.20 ม.

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองพยอม ม.6 

ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง 
บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.

สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 9
 ม. ระยะทาง 14
 กม.หนา 0.20 ม.

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองพยอม ม.6 ต.หนอง

ตะไก้ 
อ.สูงเนิน ถึง บ้านนากลาง 

ต.นากลาง อ.สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 9
 ม.ระยะทาง 14 
กม.หนา 0.20 ม.

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



17 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองพยอม ม.6 ต.หนอง

ตะไก้ ถึง บ้านนา ต.นากลาง

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม. ระยะทาง 9 
กม.หนา 0.15 ม.

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโสกจาน(คุ้มนาล่ี) ม.7 
ถึง บ้านหนองแสง ม.12

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 6 ม.ยาว 
1,500 ม. หนา 

0.20 ม.

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโสกจาน ม.7 คุ้มโสก

จาน ถึง คุ้มโคกสูง

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 6 ม.ยาว 
2,000 ม. หนา 

0.20 ม.

4,800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนพาราซอยผิว
แค๊ปซีล สายบ้านโสกจาน 
หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองตะไก้ 

อ้าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เช่ือมต้าบล
ตะขบ อ้าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.ยาว 4,000 ม.

- 10,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



21 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองเบนคุ้มโนนแดง 
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน ถึง
คุ้มนาล่ี บ้านโสกจาน ม.7 
ต.หนองตะไก้  อ.สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.ระยะทาง 2 

กม.หนา 0.20 ม.

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน
โสกจาน หมู่ท่ี 7  ต้าบล
หนองตะไก้ เช่ือมต้าบล

มะเกลือเก่า อ้าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.     ระยะทาง 
4,000 ม. กม.
หนา 0.20 ม.

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
วางท่อจากบ้านโนนตะแบง 

ม.8 ถึง
 บ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ.

ปักธงชัย

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านและต้าบล

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,500 ม.หนา 

0.15 ม.

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนน
ตะแบง ม.8 ต.หนองตะไก้  

อ.สูงเนิน ถึง  บ้านหนอง
ตาด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านและต้าบล

กว้าง 6 ม.ยาว 
3,000  ม.หนา 

0.15  ม.

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านโนนตะแบงคุ้มโคกสูง 
ม.8 ต.หนองตะไก้ ถึง บ้าน

สุขัง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านและต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.ระยะทาง 3.5
 กม.หนา 0.20 ม.

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านสวนป่า หมู่ท่ี 9 

เส้นทางหลวง 24 ต้าบล
หนองตะไก้ เช่ือม ต้าบล

มะเกลือเก่า อ้าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านและต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 9
 ม. ระยะทาง 5 
กม.หนา 0.20 ม.

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านสองครเหนือ ม.10 
ถึง บ้านหนองพยอม ม.6

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านและต้าบล

กว้าง 6 ม. ยาว 
4,500 ม. หนา 

0.15 ม.

 1,863,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,863,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,863,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,863,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,863,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายตะวันออกบ้าน เส้นหน้า
โรงเรียนบ้านสองครเหนือ  
ม.10 ถึง เส้นบ้านห้วยวัด  

ม.1

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้า
นะระหว่างต้าบล

กว้าง 6 ม.ยาว 
3,000 ม.หนา 

0.15  ม.

829,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

829,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

829,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

829,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

829,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นหน้าวัดสองครเหนือ ม.
10  เช่ือมถนนบ้านสองคร 

ถึง 
บ้านหนองพยอม ม.6

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้า
นะระหว่างต้าบล

กว้าง  6 ม.ยาว 
900 ม.หนา 

0.15 ม.

2,484,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,484,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,484,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,484,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,484,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นบ้านสองครเหนือ ม.10
 ถึง เส้นบ้านห้วยวัด ม.1

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้า
นะระหว่างต้าบล

กว้าง 6 ม.ยาว 
3,000 ม.หนา 

0.20 ม.

15,303,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

15,303,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

15,303,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

15,303,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

15,303,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนดินถมยกระดับ
เส้นอ่างเก็บน้้าหนองม่วง ถึง 
คุ้มบ้านโคก บ้านหัวนา ม.11

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้า
นะระหว่างต้าบล

กว้าง 6 ม.ยาว 
2,500 ม. หนา 1

 ม.

   897,000 
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   897,000 
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   897,000 
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   897,000 
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   897,000 
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นบ้านหัวนา ม.11 ถึง 

เส้นบ้านสวนป่า ม.9

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้า
นะระหว่างต้าบล

กว้าง 5 ม.ยาว 
2,000 ม.หนา 

0.20 ม.

5,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

5,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

5,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

5,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

5,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหลวง

หมายเลข 24 ถึง บ้านหัวนา
 หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

กว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 1,185
 ม.หนา 0.15 ม.
มีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 5,925 

ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง
กว้างด้านละ 
0.50  เมตร

 8,500,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,500,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,500,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,500,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,500,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จากคุ้มนาล่ี ถึง บ้านหนอง

แสง ม.12

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

กว้าง 6 ม.ยาว 
1,500 ม. หนา 

0.20 ม.

 4,050,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 4,050,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 4,050,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 4,050,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 4,050,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



35 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง

หลวง 24 -บ้านหนองพยอม
 หมู่ท่ี 6 บ้านหนองพยอม

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.05 ม.
พ้ืนท่ีด้าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตร.ม.

- 3,280,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,280,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,280,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,280,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต 

บ้านโนนตะแบง ม.8

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนา 0.05 ม.
พ้ืนท่ีด้าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม.

- 6,558,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

6,558,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

6,558,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

6,558,000
งบ อบต./งบ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



37 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
เส้นบ้านหนองพยอม ม.6 
ต.หนองตะไก้ ถึง บ้านนา

ใหญ่ 
ต.นากลาง 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

กว้าง 6 ม. ยาว 2
 กม.หนา 0.20 ม.

 8,190,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,190,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,190,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,190,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 8,190,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
กุดขม้ิน หมู่ท่ี 3 ต้าบล

หนองตะไก้ เช่ือมต้าบลนา
กลาง อ้าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 5
 ม.ระยะทาง 

1,000 ม.หนา 
0.20  ม.

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,125,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองพยอม หมู่ท่ี 6 
ต้าบลหนองตะไก้ อ้าเภอสูง

เนิน เช่ือมต้าบลตะคุ 
อ้าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.   ระยะทาง 
3.5 กม.หนา 

0.20 ม.

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,150,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้าน         หนองพยอม ม.

6  ถึง 
หนองนมนาง ต.ตะคุ 

อ.ปักธงชัย

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.ระยะทาง 

4,000 ม.หนา 
0.20 ม.

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,200,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



41 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
หนองพยอม ม.6 ต.หนอง
ตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง บ้านนา
ใหญ่  ต.นากลาง อ.สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 9
 ม. ระยะทาง 14 
 กม หนา 0.20 ม.

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

63,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองพยอม ม.6 ต.หนอง
ตะไก้ อ.สูงเนิน ถึงบ้านนา
กลาง  ต.นากลาง อ.สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 9
 ม.ระยะทาง 14 
 กม.หนา 0.20 ม.

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้น
บ้านหนองพยอม ม.6 ต.

หนองตะไก้  ถึง บ้านนา ต.
นากลาง

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

กว้าง 6 ม. ยาว 2
 กม.หนา 0.20 ม.

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,190,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



44 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองเบนคุ้มโนนแดง 
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน  ถึง
 คุ้มนาล่ี บ้านโสกจาน  ม.7

 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.ระยะทาง 2 

กม.หนา 0.20 ม.

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,200,000  
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

45 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านโนนตะแบง ม.8 

ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง 
บ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ.

ปักธงชัย

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

กว้าง 6 ม.ยาว 
3,000  ม.หนา 

0.15  ม.

934,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

934,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

934,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

934,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

934,500    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แค๊ปซีล สายบ้านโนนตะแบง
 หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองตะไก้ 

อ้าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เช่ือมอ้าเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.ระยะทาง 3.5
 กม.หนา 0.20 ม.

12,600,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,600,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,600,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,600,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

12,600,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านสวนป่า ม.9 เส้นทาง

หลวง 24 ต.หนองตะไก้ ถึง
 บ้านหนองเบน  ต. มะเกลือ

เก่า อ.สูงเนิน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 9
 ม.ระยะทาง 5 

กม.หนา 0.20 ม.

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

22,000,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองพยอม ม.6 ต.หนอง

ตะไก้ ถึง บ้านนา ต.นากลาง

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ผิวจราจรกว้าง 6
 ม.ระยะทาง 9 

กม.หนา 0.15 ม.

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,400,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้านระหว่าง
ต้าบล

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านหัว ถึง คุ้มบ้านโคก ม.

11

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

กว้าง 5 ม.ยาว 
2,000 ม. หนา 

0.15 ม.

   637,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   637,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   637,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   637,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   637,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จ้านวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

50 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านหนองตะไก้ 

 ม.2

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ หอ
ถังสูง ความจุ 30

 ลบ.ม.

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

51 ก่อสร้างท่อระบายน้้า
จากอ่างเก็บน้้า ถึง บ่อวัด

บ้านหนองแวง ม.5

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ท่อขนาด 0.60 ม.
   ยาว 2,000 ม.

1,600,000 
อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,600,000 
อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,600,000 
อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,600,000 
อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,600,000 
อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

52 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่บ้านหนองพยอม

 ม.6

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่
 หอถังสูง ความจุ

 30 ลบ.ม.

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐00,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ก่อสร้างดาดคอนกรีตท่ี
คลองส่งน้้าบ้านหนองพยอม

 ม. 6

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านระหว่างต้าบล

กว้าง 2 ม. สูง 2 
ม.ยาว 3,000 ม.

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

54 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระ
ปาหมู่บ้านหนองพยอม  ม.6

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง

และเพียงพอ

1 โครงการ/ปี 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

55 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท่ี ๗ 

บ้านโสกจาน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง

และเพียงพอ

ด้าเนินการประปา
ผิวดินขนาดใหญ่

ตามแบบ
มาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้้า

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

56 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่บ้านโสก

จาน ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง

และเพียงพอ

ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่
 หอถังสูง ความจุ

 30 ลบ.ม.

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

57 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่บ้านสวน

ป่า ม.9

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้้า
สะอาดใช้ในการอุปโภค  - 
 บริโภคท่ีสะอาดถูกหลัก

อนามัย

ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่
 หอถังสูง ความจุ

 30 ลบ.ม.

2,900,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,900,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,900,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,900,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,900,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าใช้เพียงพอ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



58 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่บ้านหนองแสง 

ม.12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้้า
สะอาดใช้ในการอุปโภค - 
บริโภคท่ีสะอาดถูกหลัก

อนามัย

1 โครงการ/ปี ๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

๔,๐๐๐,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

59 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า
สวยงามบริเวณเกาะกลาง

ถนนสายทางหลวงหมายเลข
 24 และทางหลวงชนบท

หมายเลข1056

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเกาะกลางถนน

สายทางหลวงหมายเลข 
24   และทางหลวง

ชนบทหมายเลข 1056

ระยะทาง 2,000
 ม.

16,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

16,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

60 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายนอกท่ีท้าการ อบต.

หนองตะไก้

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

1 โครงการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

61 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ภายในหมู่บ้าน 1 - 12 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

12 หมู่บ้าน  3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 3,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

62 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
จากบ้านเลขท่ี 67 (บ้าน

นายส้าลี)  ถึง บ้านเลขท่ี 75
 (บ้าน อ.ส้าราญ) บ้านห้วย

วัด ม.1

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

ระยะทาง 760 ม. 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ภายในหมู่บ้านหนองแวง 
คุ้มหนองม่วง ถึง สาย 24 

ม.5

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

1 โครงการ/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

64 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเส้น
บ้านนายบุญช่วย ถึง บ้าน
นายหนูลี บ้านโนนตะแบง 

ม.8

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

65 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ภายในหมู่บ้านสองครเหนือ

 ม.10

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

2 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

66 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
เส้นพ๊อตเตอร์ฟาร์ม ถึง 

บ้านนางสมหมาย สันกลาง 
บ้านโนนตะแบง ม.๘

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

67 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 1 - 12

เพ่ือให้บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน

12 หมู่บ้าน 4,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

4,000,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

68 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 1 - 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและสะดวก

ในการสัญจรไปมา

12 หมู่บ้าน    700,000 
 งบ อบต../
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   700,000 
 งบ อบต../
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   700,000 
 งบ อบต../
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   700,000 
 งบ อบต../
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   700,000 
 งบ อบต../
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะระบบโซ

ล่าเซล หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและสะดวก

ในการสัญจรไปมา

12 หมู่บ้าน   800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  800,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

69 ขุดลอกสระน้้าโสกโน
บ้านห้วยวัด ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม. ยาว
 120 ม.ลึก 3 ม.

   972,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   972,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   972,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   972,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   972,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

70 ขุดลอกแหล่งน้้าภายใน
หมู่บ้านหนองตะไก้ ม. 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.ยาว
2,000 ม. ลึก 2 

ม.

1,779,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,779,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,779,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,779,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,779,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

71 ก่อสร้างคลองส่งน้้า ม.2 
จากอ่างล้าส้าลาย ถึง สระ
น้้า บ้านหนองตะไก้ ม.2

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 6 ม.ยาว 
10,000 ม ลึก 4

 ม.

10,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

72 ขุดลอก/ขยายสระน้้า 
บึงหนองบ้าน บ้านกุดขม้ิน 

ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 120 ม.
ยาว150 ม.  ลึก 
 3 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
54,000 ลบ.ม.

2,430,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,430,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,430,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,430,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,430,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 ขุดลอกคลองตะเกียบ ถึง 
คลองผักหวาน บ้านกุดขม้ิน

 ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง10 ม.ยาว 
4,000 ม.ลึก 2 ม.

3,440,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,440,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,440,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,440,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,440,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

74 ก่อสร้างฝายน้้าล้น 
บ้านกุดขม้ิน ม.3

เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น
ระบบและรวดเร็ว

กว้าง 12 ม.สูง 
1.50 ม.

450,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

การระบายน้้า
ได้ดี

การระบายน้้า
เป็นระบบและ

รวดเร็ว

กองช่าง

75 ขุดขยาย/ปรับปรุงสระเก็บ
น้้าหนองหิน บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม.ยาว 
120 ม.ลึก 2 ม.

  619,200  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  619,200  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  619,200  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  619,200  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  619,200  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

76 ปรับปรุง/ขยายสระเก็บน้้า
เพ่ือก่อสร้างระบบประปา  

บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 40 ม.ยาว 
100 ม.ลึก 2 ม.

 665,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 665,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 665,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 665,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 665,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



77 ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม.ยาว 
100 ม. ลึก 2 ม.

1,140,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,140,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,140,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,140,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,140,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 ขุดลอกคลองหินดาด
บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.ยาว
1,000 ม. ลึก  2

 ม.

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

79 ขุดลอกสระเก็บน้้าสาธารณ
หนองหิน บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 130 ม.
ยาว160 ม.ลึก 2
 ม. ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 
41,600 ลบ.ม.

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี

เก่ียว

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี

เก่ียว

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี

เก่ียว

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี

เก่ียว

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี

เก่ียว

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

80 ขุดลอกคลองตะนัยบ้าน
สองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง12 ม.ยาว
1,000 ม.ลึก 2 ม.

771,000    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



81 ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้้า
หนองแก บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม.ยาว 
300 ม.ลึก 2 ม.

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

82 ขุดลอกคลองห้วยลึก ถึง 
คลองหินจาก(คุ้มบ้านโนน)  

บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.ยาว 
1,500 ม. ลึก 2 

ม.

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าภายใน
หมู่บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม.ยาว 
100 ม. ลึก 2 ม.

  1,140,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  1,140,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  1,140,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  1,140,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  1,140,000
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

84 ขุดลอกคลองหินดาดบ้าน
สองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.ยาว 
1,000 ม. ลึก 2 

ม.

   888,000 
   งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   888,000 
   งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   888,000 
   งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   888,000 
   งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

   888,000 
   งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



85 ขุดลอก/ขยายสระเก็บน้้า
สาธารณะหนองหิน บ้าน

สองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 130 ม.
ยาว160 ม. ลึก 2
 ม. ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 
41,600 ลบ.ม.

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,872,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

86 ขุดลอกคลองตะนัยบ้าน
สองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง12 ม.ยาว
1,000 ม. ลึก 2 

ม.

771,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

771,000   
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

87 ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้้า
หนองแกบ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม.ยาว 
300 ม.ลึก 2 ม.

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,656,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 ขุดลอกคลองห้วยลึก ถึง 
คลองหินจาก(คุ้มบ้านโนน) 

บ้านสองคร ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.ยาว 
1,500 ม.ลึก 2 ม.

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,296,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



89 ขุดลอกคลองน้้า
บ้านหนองแวง ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 8 ม.ยาว 
2,000 ม.ลึก 2 ม.

1,024,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,024,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,024,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,024,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,024,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

90 ขุดลอกคลองจากอ่างล้าส้า
ลายมาเก็บท่ีอ่างหนองโสน 

บ้านหนองแวง ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 10 ม.ยาว 
10,000 ม.ลึก 4

 ม

18,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

18,000,000
  งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

91 ก่อสร้างฝายน้้าล้น 
บ้านหนองแวง ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.สูง 
1.50 ม.

450,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

450,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

92 ขุดลอกคลองบ้านหนองแวง 
ม.5 ใต้อ่างหนองโสน ถึง 

บ้านโนนตะแบง ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.ยาว 
1,000 ม.ลึก  2 

ม.

888,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

888,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

888,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

888,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

888,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



93 ขุดลอกแหล่งน้้า
บ้านหนองพยอม ม.6

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 8 ม.ยาว 
1200 ม.ลึก 3 ม.

617,400    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

617,400    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

617,400    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

617,400    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

617,400    
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

94 ขุดลอก/ขยายสระเก็บน้้า
หนองกรุง บ้านหนอง

พะยอม 
ม.6 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม. ยาว
 120 ม.ลึก 2 ม.

  597,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  597,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  597,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  597,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  597,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

95 ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
บ้านโสกจาน ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 300 ม.ยาว
 300 ม.ลึก 2 ม.
ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 
180,000 ลบ.ม.

8,100,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,100,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,100,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,100,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8,100,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

96 ขุดลอกสระเก็บน้้า
บ้านโสกจาน ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 50 ม.ยาว 
120 ม.ลึก 2 ม.

  552,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

97 ขุดลอกแหล่งน้้า
บ้านโนนตะแบง ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 80 ม.ยาว 
100 ม.ลึก 2 ม.

    736,000
    งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

    736,000
    งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

    736,000
    งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

    736,000
    งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

    736,000
    งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าวังแหว่
บ้านสวนป่า ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 100 ม.ยาว
 200 ม. ลึก 2 ม.

1,400,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,400,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,400,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,400,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,400,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

99 ขุดลอกแหล่งน้้าบ้านสวนป่า
 ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 60 ม.ยาว 
100 ม.ลึก 2 ม.

  552,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  552,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

100 ขุดลอกสระหนองป่าไม้
บ้านสวนป่า ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า  

10,000 ลบ.ม.

323,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

323,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

323,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

323,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

323,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

101 ขุดลอก/ขยายสระเก็บน้้า
วัดสองครเหนือ ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 40 ม.ยาว 
200 ม.ลึก 3 ม.

  840,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  840,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  840,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  840,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

  840,000  
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

102 ขุดลอกขยายคลองน้้า
ภายในหมู่บ้านสองครเหนือ 

ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 12 ม.ยาว 
1,000 ม ลึก 2 ม.

864,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

864,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

864,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

864,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

864,000    
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

103 ขุดลอกแหล่งน้้าหนองโสน
บ้านหัวนา ม.11

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 95 ม.ยาว 
250 ม. ลึก 2 ม.

2,500,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,500,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,500,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,500,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,500,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

104 ขุดลอกคลองบ้านหัวนา  ม.
11

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 8 ม.ยาว 
4,000 ม. ลึก 2 
ม.  ปริมาตรดินขุด

 ไม่น้อยกว่า  
64,000 ลบ.ม.

2,560,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,560,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,560,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,560,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,560,000  
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

105 ขุดลอกแหล่งน้้า
ประจ้าหมู่บ้านหนองแสง 

ม.12

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 40 ม.ยาว 
180 ม.ลึก 2 ม.

 514,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 514,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 514,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 514,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 514,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

106 ขุดลอกคลองบ้านหนองแสง 
ม.12 จากบ้านนายสน่ัน ถึง

 คลองล้าส้าลาย

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 10 ม.ยาว
1,000 ม.ลึก 4 ม.

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 888,000   
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



107 ขุดลอกคลองห้วยยาง
บ้านห้วยวัด ม.1,บ้านหนอง
ตะไก้ ม.2,บ้านกุดขม้ิน ม.3,

 บ้านสองคร ม.4, และ
บ้านสองครเหนือ ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง12 ม.ยาว 
8,000 ม. ลึก 2 
ม. ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 
192,000 ลบ.ม.

7,680,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,680,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,680,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,680,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

7,680,000 
 งบ อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108 ขุดลอกแหล่งน้้า
สาธารณประโยชน์หนองหิน

ต้าบลหนองตะไก้

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 125 ม.ยาว
 150 ม.ลึกเฉล่ีย

 3 เมตร

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

109 ขุดลอกสระน้้าภายใน
หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 50 ม.ยาว 
120 ม.ลึก 3 ม. 
หมู่ละ 864,000

 บาท

10,368,000
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,368,000
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,368,000
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,368,000
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

10,368,000
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

110 ก่อสร้างฝายน้้าล้นภายใน
หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตรอย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กว้าง 1.80 ม.
ยาว 1.80 ม.สูง 
1.80 ม. จ้านวน 
2 ท่อน หมู่บ้าน
ละ 3,396,000

 บาท

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

2,760,000 
งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีแหล่งน้้าใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



111 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนน
หินคลุก/ถนนคสล./

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
 12 หมู่บ้าน

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

12 หมู่บ้าน  1,000,000 
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,000,000 
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,000,000 
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,000,000 
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 1,000,000 
 งบ อบต.

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ถนนมีสภาพดี
ข้ึน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง

หมู่บ้าน

กองช่าง

112 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบปร
ปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 -12

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง

และเพียงพอ

12 หมู่บ้าน
รายละเอียดตาม

แบบ อบต.ก้าหนด

 
35,000,000

  งบ อบต.
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 
35,000,000

  งบ อบต.
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 
35,000,000

  งบ อบต.
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 
35,000,000

  งบ อบต.
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 
35,000,000

  งบ อบต.
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีน้้าเพียงพอใช้ ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความยากจนทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

1.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ชีวภาพ

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพสามารถลดภาระ
ต้นทุนทางการเกษตรได้

1 โครงการ 1,500,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,500,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,500,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,500,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,500,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีโรงผลิตปุ๋ย
เพ่ิมข้ึน

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เร่ืองการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพและ
สามารถลด
ต้นทุนทาง

การเกษตรลงได้

ส้านักปลัด

วัตถุประสงค์     เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี

โครงการ



2 โครงการก่อต้ังโรงสีชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
น้าข้าวท่ีได้มาใช้บริการ

โรงสีชุมชนและได้บริโภค
ข้าวอย่างมีคุณภาพ

1  โครงการ/ปี 1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

มีโรงสีชุมชน
ในพ้ืนท่ี

ประชาชน
สามารถน้าข้าวท่ี
ได้มาใช้บริการ
โรงสีชุมชนและ
ได้บริโภคข้าว
ตนเองและมี

คุณภาพมากข้ึน

ส้านักปลัด

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเมืองน่าอยู่
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจหรือสวนสาธารณะ
ประจ้าต้าบลหนองตะไก้

เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล
มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

และออกก้าลังกาย

1 โครงการ 1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 
งบ อบต./

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและ
ออกก้าลังกาย

กองสาธารณสุขฯ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

    เป้าหมาย   
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนุน 

1 การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

บริหารท่ัวไป -แผนงานบริหารงานท่ัวไป -สำนักปลัด 
-กองคลัง 

-สำนักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

การดำเนินงานอื่น -แผนงานงบกลาง -สำนักงานปลัด -กองช่าง 
2 การเสริมสร้างความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-สำนักงานปลัด/
งานสวัสดิการสังคม 

-สำนักงานปลัด 

การดำเนินงานอื่น -แผนงานงบกลาง -สำนักงานปลัด -กองคลัง 
3 การอนุรักษ์พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-สำนักงานปลัด 
-กองช่าง 

-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน -กองช่าง 
 

-สำนักงานปลัด 
 

การเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร -กองช่าง -สำนักงานปลัด 
5  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

-กองการศึกษา 
-สำนักงานปลัด 

-สำนักงานปลัด 
-กองคลัง 

 
 
 
 


