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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

************************************************** 

ส่วนที่ 1 
 
 

 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
  ทีต่ั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1   บ้านดอนต าแย   
หมู่ที่ 2   บ้านบ ุ   
หมู่ที่ 3   บ้านวัง    
หมู่ที่ 4   บ้านหนองกลางดอน  
หมู่ที่ 5   บ้านหนองน้ าใส   
หมู่ที่ 6   บ้านโคกสะอาด   
หมู่ที่ 7   บ้านถนนวาร ี   
หมู่ที่ 8   บ้านวังใหม ่   
หมู่ที่  9  บ้านดอนมะยม   
หมู่ที่ 10 บ้านดอนใหม่   
หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า                     

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ท าการอ าเภอโนนไทย ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนไทย ประมาณ 19 กิโลเมตร          
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ    48    กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดต าบลบลัลงัก์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศใต้   ติดต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันออก  ติดต าบลค้างพลู  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันตก  ติดต าบลด่านใน  อ าเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ  38.387  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
25,468 ไร่  มีพ้ืนที่สาธารณะ ดังนี้ (ตามเอกสารสิทธิ์ นสล.) 

  1. ป่าช้าสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี  2 – 2 – 67   ไร่  หมู่ที่ 1 
 2. โนนตะโกสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี  5 – 1 – 47   ไร่   หมู่ที่ 1 
 3. ป่าช้าสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี      4 – 2 – 59   ไร่   หมู่ที่ 2 
 4. ดอนต าแยสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี  7 -  1 -  50  ไร่      หมู่ที่ 11 
  5. ป่าช้าสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  7 – 1 –   53  ไร่   หมู่ที่ 3 
    6. ป่าช้าสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี     15 – 2 –   0 ไร่   หมู่ที่ 4  
   7. ป่าช้าสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี     15 – 2 –   0 ไร่   หมู่ที่ 7 

  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีลักษณะเป็นที่ลุ่มและที่ดอน สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 189 เมตร  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลบ้านวังเป็นอากาศร้อนและแห้งแล้ง ประกอบด้วย  3 ฤดู  คือ 
        ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชื้นได้
น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินข้อนข้างต่ าและเค็ม ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดินสูงสุด 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าในต าบลบ้านวัง ประกอบด้วย 
 

ตารางสรุปแหล่งน้ าประเภทสระ 
ที ่ หมู่บ้าน แหล่งน้ า ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
ปริมาตรกักเก็บน้ า 

( ลบ.ม.) 
ปริมาตรกักเก็บน้ า

เฉลี่ย 
1 บ้านดอนต าแย สระหนองไผ่ 1,400 3,223.32 1,611.43 
2 บ้านบุ สระวัดบุ่งตะแบก 16,025 3,6902.13 22,235.17 
  สระตาหา 1,260 2,117.99 1,539.82 
3 บ้านวัง สระวัดโพธิ์เตี้ย 19,648 94,708.63 70,038 
  สระวัดบึงสง่า 4,465 11,552.89 8,441.39 
4 บ้านหนองกลางดอน สระดอนพลับพลา 15,400 41,583.10 22,259.70 
  สระวัดหนองกลางดอน 20,000 47,231.27 32,842.53 
5 บ้านดอนใหม่ สระวัดดอนต าแย 6,000 15,492.13 11,318.02 
  สระตะกุด 10,000 23,763.63 12,427.06 

รวม 9 แห่ง    
ตารางสรุปแหล่งประเภท หนอง บึง 

ที ่ หมู่บ้าน แหล่งน้ า ขนาดพื้นที่ 
(ตร.ม.) 

ปริมาตรกักเก็บน้ า 
( ลบ.ม.) 

ปริมาตรกักเก็บน้ า
เฉลี่ย 

1 บ้านบุ หนองท่อ 17,500 33,372.99 18,282.52 
2 บ้านวัง บึงสง่า 86,712 98,553.13 59,155.68 
3 บ้านหนองกลางดอน หนองกระเตง 4,200 15,665 8,184.79 
4 บ้านบ้านหนองน้ าใส หนองหว้า 24,000 28,074.24 16,364.20 
5 บ้านโคกสะอาด หนองละม่ัง 88,125 252,711.27 143,071.39 
6 บ้านถนนวารี บึงหนองน้ าใส 63,150.40 190,744.02 112,845.59 
7 บ้านวัง หนองละเลิงตาคง 26,249.60 33,750 18,375 
  หนองละเลิงหนองตาล 12,150 33,750 19,440.74 

รวม 8 แห่ง    
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ตารางสรุปแหล่งประเภท ล าห้วย 

ที ่ แหล่งน้ า ความยาวล าน้ า ความกว้าง ความลึก ปริมาตรกักเก็บน้ า 
1 ล าห้วยค้างพลู 4,500 เมตร 12 เมตร 2 เมตร 22,275,000 
2 ล าเชียงไกร 6,500 เมตร 20 เมตร 2 เมตร 16,900,000 

รวม 2 แห่ง     

 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ต าบลบ้านวัง มีพ้ืนที่เป็นทุ่งนา โดยส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ยนืต้นมีบ้างเล็กน้อย เช่นสะเดา ฯลฯ  
 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้จัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่    16  ธันวาคม   2539  แบ่งการปกครองออกเป็น 1 เขต  จ านวน  11  หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  
 บ้านดอนต าแย   หมู่ที่ 1    นายนุกูน ฟรีสันเทียะ 
 บ้านบุ        หมู่ที่ 2    นายใจ            ไขกลางดอน 
 บ้านวัง       หมู่ที่ 3    นายพรมเมษ คลังช านาญ 
 บ้านหนองกลางดอน   หมู่ที่ 4    นายเสน่ห์ รอดสันเทียะ 
 บ้านหนองน้ าใส      หมู่ที่ 5    นายวิรัตน์ เกตุกลางดอน 
 บ้านโคกสะอาด      หมู่ที่ 6    นายพงษ์ศักดิ์ นุมขุนทด 
 บ้านถนนวารี       หมู่ที่ 7    นางช่อทิพย์ เก่งกลางดอน 
 บ้านวังใหม ่       หมู่ที ่8    นายโสภณ ภักดิ์สันเทียะ 
 บ้านดอนมะยม          หมู่ที่ 9    นางผ่อง พวงสันเทียะ  
 บ้านดอนใหม ่          หมู่ที่ 10  นายก่วง โพธิ์ถาวร 
 บ้านวังสง่า              หมู่ที่ 11  นายถวิล นวนสันเทียะ 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1  
เขต และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   11  เขต  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

 ประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีจ านวนทั้งสิ้น   4,725 คน  แยกเป็นชาย 2,333  คน  หญิง  
2,392 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย   9   คน/ตารางกิโลเมตร 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ผู้สูงอาย ุ คนพิการ 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ดอนต าแย 
บ ุ
วัง 
หนองกลางดอน 
หนองน้ าใส 
โคกสะอาด 
ถนนวาร ี
วังใหม ่
ดอนมะยม 
ดอนใหม ่
วังสง่า 

75 
139 
163 
151 
136 
80 
169 
91 
37 
111 
89 

134 
297 
261 
323 
189 
151 
332 
191 
64 
211 
180 

 

134 
311 
262 
326 
199 
148 
326 
207 
74 
218 
187 

268 
608 
523 
649 
388 
299 
658 
398 
138 
429 
367 

43 
100 
108 
115 
68 
65 
92 
78 
16 
79 
67 

7 
14 
15 
14 
17 
4 
17 
13 
6 
9 
9 

รวม 1,241 2,333 2,392 4,725 831 127 
หมายเหตุ    ข้อมูลตามฐานจ านวนประชากร ณ  เดือน สิงหาคม   2561 
 
    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรที่อาศัยอยู่จริง  
ช่วงอายุ ชาย   ( คน ) หญิง   ( คน ) จ านวนรวม 

น้อยกว่า       1   ปีเต็ม 
1   ปีเต็ม   -  2    ปี 
3   ปีเต็ม   -  5    ปี 
6   ปีเต็ม   -  11  ปี 
12   ปีเต็ม  - 14  ปี 
15   ปีเต็ม -  17  ปี 
18   ปีเต็ม  - 25  ปี 
26   ปีเต็ม -  49  ปี 
50   ปีเต็ม -   60 ปีเต็ม 
มากกว่า    60    ปีเต็มข้ึน
ไป 

9 
21 
65 
131 
72 
61 
169 
568 
288 
339 

3 
24 
52 
127 
85 
58 
163 
572 
288 
350 

12 
45 
117 
258 
157 
119 
332 
3140 
576 
689 

รวมทั้งหมด 1,723 1,722 3,445 
หมายเหตุ     จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  พ.ศ.  2561 
 

3. ประชากร 
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 4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน  4  แห่ง  
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  1  ศูนย์  (2 ห้องเรียน)  ตั้ งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง หมู่ที่  
11 บ้านวังสง่า  
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  10  หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ในพืน้ที่หมู่ที่ 1 – 10 
  -  ศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชนต าบลบา้นวัง จ านวน 1 ศูนย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11   

 4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตต าบลบ้านวัง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวัง จ านวน  1 แห่ง มีบุคลากรทาง
การแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ  จ านวน 6 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน 155    คน 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จ านวน 11 คน และมีระบบการด าเนินงานดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จ านวน 6 คน ลงพ้ืนที่
ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านวัง  ทั้ง  11 หมู่บ้าน   

 4.3 อาชญากรรม 
  ต าบลบ้านวังอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจโนนไทย และตู้ยามส าหรับเจ้าหน้าที่  1  แห่ง   
ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่  11   ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลัง
ส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่
อยู่ในระดับน้อย  

 4.4 ยาเสพติด 
  ต าบลบ้านวังประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง  และ
รับจ้างทั่วไป  ท าให้การแทรกแซงยาเสพติดเข้ามาในกลุ่มของวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสถานีต ารวจโนนไทย คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระท าผิดอยู่เป็นประจ า ประกอบกับแต่ละ
ชุมชนมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้ งเบาะแสและข้อมูล
ข่าวสารให้กับทางราชการท าให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามล าดับ 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าลบ้านวัง ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประสานการรับบัตรผู้พิการ   อีกท้ังยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จ านวน 11 คน และมีระบบการด าเนินงาน
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
(Care Giver)   จ านวน  6 คน 

 

 

 

 

 

4. สภาพทางสังคม 
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 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       ต าบลบ้านวัง  มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 สายดอนต าแย – ค้างพลูเหนือ 1 5.00 2,000 ลูกรัง  
2 สายดอนต าแย – ค้างพลูกลาง 1 5.00 2,500 ลูกรัง  
3 สายกลางบ้าน 1 2.50 200 คสล.  
4 สายหน้าบ้านนายแช่ม 1 4.00 300 ลูกรัง  
5 สายแยกค้างพลูเหนือ-ค้างพลูกลาง 1 5.00 2,000 ดิน  
6 สายถนนภายในหมู่บ้าน 

 
 

1 2.50 
4.00 
4.00 

4.40 
77 
28 

ดิน 
ดิน 
ดิน 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 
ช่วงที่ 3 

7 สายดอนขาด – หนองส าโรง    1 3.00 2,000 ดิน  
8 สายหน้าบ้านนายสวง – นายหลอด 1 3.00 25 ดิน  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 ซอยข้างสระวัด 2 5.00 145 คสล.  
2 ซอยกลางบ้าน(ช่วงที่ 1) 2 5.00 250 คสล.  
3 ซอยกลางบ้าน(ช่วงที่ 2) 2 5.00 100 ลูกรัง  
4 สายโคก 2 6.00 1,600 ลูกรัง  
5 สายทุ่ง 2 7.00 1,000 ลูกรัง  
6 ซอยบ้านนายเลี่ยม 2 4.00 100 ดิน  
7 สายหนองขาม 2 5.00 1,300 ลูกรัง  
8 สายบ้านบุ-หนองละมั่ง 2 4.00 500 ลูกรัง  
9 สายป่าช้า 2 5.00 1,500 ดิน  
10 สายกลางบ้าน 2 5.00 106 ดิน  
11 ซอยศาลตาปู่ 2 4.00 148 ดิน  
12 ซอยบ้านนายต่ า 2 4.00 210 ดิน  
13 ซอยบ้านนายผาย 2 4.00 210 ดิน  
14 สายหนองตารอด 2 4.00 200 ดิน  
15 สายซอยบ้านนางผัน 2 4.00 100 ดิน  
16 สายซอยบ้านนายบุญเชิด 2 6.00 71 ลูกรัง  
17 สายบ้านนายแจ่ม 2 4.00 250 ลูกรัง  
18 สายน้ าซับ 2 4.00 800 ดิน  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

19 ซอยข้างวัด 2 4.00 240 คสล.  
20 สายบ้านนายดื้อ 2 4.00 150 ดิน  
21 สายทิศเหนือของหมู่บ้าน 2 6.00 800 ดิน  
22 สายรอบหมู่บ้าน 2 4 700 ดิน  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 ซอย 4 (ซอยตัน) 3 3.00 59 ดิน  
2 ถนนทางโค้งเข้านาเกียบ 3 6.00 1,000 ดิน  
3 ถนนข้างศาลาอเนกประสงค์ 3 4.00 100 คสล.  
4 ถนนภายในหมู่บ้าน 3 2.50 1,120 คสล.  
5 สายทางเข้าบ้านโนน 3 3.00 150 หินคลุก  
6 สายโนนพญามวย-ล าห้วยนาบุ่ง 3 5.00 3,000 ลูกรัง  
7 ซอยบ้านนางสมควร 3 3.00 110 ลูกรัง  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 บ้านวัง - หนองกลางดอน - เชื่อมด่านใน 4 6.00 1,650 หินคลุก  
2 สายหนองกระเตง – หลักร้อย 4 3.00 3.750 ดิน  
3 สายมาบมะกอก – โคกไม้แดง 4 3.00 3,200 ลูกรัง  
4 สายหัวนา – หลักร้อย 4 3.50 1,500 ลูกรัง  
5 ซอยพลับพลาชัย 

 
4 3.00 

3.00 
60 
72 

คสล. 
คสล. 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

6 ซอยบ้านนายผัน 
 

4 3.00 
3.00 

100 
198 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

7 ซอยศาลาประชาชน 4 2.50 76 คสล.  
8 ซอยบ้านนายเลิศ 

 
4 3.00 

3.00 
80 
120 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

9 ซอยศาลตาปู่ 4 4.00 400 ดิน  
10 สายดอนพลับพา- รร.-วัด 4 4.00 400 ลูกรัง  
11 สายหนองกลางดอนเชื่อมถนนลาดยาง

บา้นวังใหม่-ถนนวารี 
4 6.00 1,000 ลูกรัง  

12 สายหนองกลางดอน-หลักร้อย 4 4.00 3,750 ดิน  
13 สายรอบสระวัดหนองกลางดอน 4 4.00 400 ดิน  



9 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

14 ซอยบ้านนายวัน 4 3.00 350 ดิน  
15 สายรอบหมู่บ้าน 4 3.00 150 ดิน  
16 สายหนองไอ้โจ้น+ดอนป่าช้า 4 4.00 350 ดิน  
17 สายตะวันออกบ้าน 4 4.00 150 ดิน  
18 สายนาพระ-ร.ร.บ้านหนองกลางดอน 4 3.00 130 ลูกรัง  
19 สายหนองกลางดอน-ต.บัลลังก์ 4 5.00 7,000 ลูกรัง  
20 ซอยบ้านนายสมปอง 4 3.00 58 ลูกรัง  
21 ทางไปวัดหนองกลางดอน(ด้านทิศ

ตะวันออกสระ) 
4 3.50 520 ดิน  

22 ถนนสายทิศใต้หมู่บ้าน 4 4.00 360 ดิน  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 สายทุ่งด่าน 5 4.00 1,500 ดิน  
2 ซอยนายจอย 5 3.00 129 ดิน  
3 ซอยหน้าวัดป่าบุญพา 5 5.00 385 ลูกรัง  
4 ซอยศาลปู่ตา 5 3.50 150 ลูกรัง  
5 ซอยบ้านผู้ใหญ่เชื่อมถนนด า 

 
5 3.50 

3.50 
120 
384 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

6 ซอยบ้านนายทองมาก 
 

5 3.50 
3.50 

170 
65 

ลูกรัง 
คสล. 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

7 ซอยบ้านนางเชื่อม 5 3.00 180 คสล.  
8 สายบ้านหนองน้ าใส-คูเมือง ต.บัลลังก์ 

 
5 5.00 

5.00 
400 

1,600 
คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

9 ซอยบ้านนายสวน 5 3.50 44 คสล.  
10 ซอยเจริญสุข 5 3.00 140 ลูกรัง  
11 ซอยบุใหญ่ 5 3.50 1,000 ลูกรัง  
12 ซอยบ้านนายสวัสดิ์ 5 3.50 55 คสล.  
13 ถนนสายกลางบ้าน 5 6.00 500 ลาดยาง  
14 สายทุ่งประดู่ 5 4.00 2,000 ดิน  
15 ซอยบ้านนายสมร 5 3.00 47 คสล.  
16 สายในหมู่บ้าน 5 3.50 550 ลูกรัง  
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ล าดับ

ที ่
ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด

กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 ซอย 1 6 4.00 500 ลูกรัง  
2 ซอย 2 

 
6 5.00 

5.00 
80 
303 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

3 ซอย 3 
 

6 
 

4.00 
4.00 

100 
80 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

4 ถนนทางทิศเหนือบ้านโคกสะอาด 6 5.00 1,000 ดิน  
5 ถนนรอบบึงหนองละมั่ง 6 4.00 2,000 ลูกรัง  
6 สายหนองละม่ัง - สายหนองสรวง  5.00 900 ลูกรัง  
7 สายบ้านโคก - หนองตะคอง 6 6.00 2,000 ดิน  
8 สายหนองละม่ัง – หนองตะคอง 6 4.00 700 ลูกรัง  
9 ซอยเล้าไก่ 6 4.00 500 ดิน  
10 สายหนองละม่ัง-ด่านใน 6 5.00 1,750 ลูกรัง  
       

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 สายรอบหมู่บ้าน 7 4.00 300 คสล.  
2 สายประกอบการ 7 4.00 1,000 ดิน  
3 สายทุ่งถนนหัก 7 4.00 700 ดิน  
4 ซอยแสนสุข 7 3.00 76 คสล.  
5 สายสระโบสถ์ 7 5.00 1,000 ลูกรัง  
6 สายทุ่งด่าน 7 4.00 1,300 ลูกรัง  
7 สายนาบุ่ง 7 5.00 1,500 ลูกรัง  
8 ซอยบ้านนายหวน 7 3.00 50 ลูกรัง  
9 สายมาบประทาเชื่อมค้างพลู 7 5.00 2,500 ดิน  
10 ซอยฉุยฉาย 7 4.00 500 ดิน  
11 สายมโหรี 7 4.00 500 ดิน  
12 สายพันเหลือ 7 5.00 6,500 ดิน  
13 สายมั่นคง 7 4.00 500 ดิน  
14 ซอยแรมโบ้ 

 
7 3.50 

3.50 
50 
75 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

15 สายโคกไม้แดง 
 
 
 

7 4.00 
4.00 
5.00 
5.00 

79 
170 
50 
429 

ลูกรัง 
ลูกรัง 
คสล 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 
ช่วงที่ 3  
ช่วงที่ 4 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

16 ซอยเล้าไก่ 7 4.00 750 ลูกรัง  
17 สายกกกระโดด 7 4.00 500 ดิน  
18 ซอยถนนพระ 7 3.00 600 ดิน  
19 สายตาลเดี่ยว 7 3.00 56 ลูกรัง  
20 สายตะกร้าโคก 7 5.00 1,000 ลูกรัง  
21 ถนนสายบ้านวังใหม่ – ถนนวารี 

 
7 6.00 

6.00 
2,100 
1,000 

ลูกรัง 
ลาดยาง 

 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด

กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 ซอยบ้านนายโสภณ 8 3.00 75 คสล.  
2 ซอยสวนมะลิ 8 3.00 111 คสล.  
3 บ้านวังใหม่ - บ้านหนองกลางดอน 8 6.00 1,600 หินคลุก  
4 สายหลัง ร.ร. บ้านวัง - นาเกลือ 8 4.00 300 ลูกรัง  
5 สายศาลาอเนกประสงค์ 8 4.00 50 คสล.  
6 สายศาลตาปู่ 8 3.00 112 ลูกรัง  
7 สายโนนไอ้ท้าว - หนองหนามเปรียง 8 4.00 2,000 ลกรัง  
8 สายกลางหมู่บ้าน 8 2.50 100 คสล.  
9 ซอยบ้านนายอ านวย 8 3.50 39 ดิน  
10 ซอยบ้านนางเปรียว 8 3.50 46 ลูกรัง  
11 สายห้วยล าค้างพลู 2 ฝั่งทาง 8 4.00 4,000 ดิน  
12 สายนานายมน-นานางทุเรียน 8 3.00 497 ดิน  
13 สายบ้านถนนวารี – บ้านวังใหม ่ 8 7.00 2,400 ลูกรัง  

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด

กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 สายกลางบ้าน 9 3.00 56 ดิน  
2 ซอยบ้านนายสมหมาย 9 3.50 500 คสล.  
3 สายบ้านดอนมะยมเชื่อมต.บัลลังก์ 

 
9 5.00 

5.00 
40 
360 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

4 สายทางเข้าหมู่บ้าน 
 

9 5.00 
5.00 

88 
412 

คสล. 
ลูกรัง 

ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

5 ถนนคันดินเลียบห้วยล าเชิงไกร 9 5.00 700 ดิน  
6 สายหนองกระสัง 9 3.50 185 ลูกรัง  
7 สายเลาะห้วยล าเชียงไกร 9 4.00 970 ลูกรัง  
       

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 ซอยบ้านนายทองดี 
 

10 5.00 
4.00 
4.00 

60 
170 
50 

ลูกรัง 
ลูกรัง 
คสล. 

 

2 ซอยบ้านนายวินัย 
 

10 3.00 
3.00 

200 
150 

ลูกรัง 
คสล. 

 

3 ซอยบ้านนางสงวน 10 4.00 60 ลูกรัง  
4 ซอยบ้านฝั่งห้วย 10 4.00 1,000 ลูกรัง  
5 ซอยบ้านนางประทีบ 10 4.00 76 ลูกรัง  
6 ซอยบ้านนายชูชัย 10 3.00 50 ลูกรัง  
7 สายทุ่งมะยม 10 3.00 600 ลูกรัง  
8 สายหนองตาเอ้ 10 4.00 700 ดิน  
9 สายเชื่อมบัลลังก์ 10 4.00 1,300 ลูกรัง  
10 สายบ้านนางบุ่ง – โนนหินขาว 10 4.00 600 ดิน  
11 ถนนภายในหมู่บ้าน 10 6.00 1,000 ลาดยาง  
12 สายบ้านดอนใหม่ – โนนหินขาว 10 4.00 600 ดิน  
13 สายโนนหินขาว – หนองแวง 10 5.00 700 ดิน  
14 สายดอนใหม่ – หนองแวง 10 5.00 700 ลูกรัง  
15 สายทุ่งก าจาน – หนองแวง 10 4.00 910 ดิน  
16 สายทางฝั่งห้วย 10 6.00 1,000 ลูกรัง  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

1 ซอย 2 (บ้านนายถวิล) 11 3.00 67 ลูกรัง  
2 ซอยข้าง อบต.บ้านวัง 11 4.00 330 ลูกรัง  
3 สายทางแยกทิศใต้บึงสง่าเชื่อมทางผ่าน 11 4.00 50 คสล.  
4 ถนนทิศใต้บึงสง่า 11 4.00 300 ลูกรัง  
5 ถนนสายบ้านนายสมเกียรติ 11 5.00 300 หินคลุก                                                                                         
6 ซอยบ้านนายแหม่ว 11 3.50 83 ดิน  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ ขนาด
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ชนิดผิวทาง
จราจร 

หมายเหตุ 

7 ซอยศาลาพักผ่อนเชื่อมถนนด า 11 4.00 50 ลูกรัง  
8 ซอยตรงข้ามบ้านนายแหม่ว 11 3.00 138 ดิน  
9 ซอยด้านทิศใต้บึงสง่าเลียบหมู่บ้าน(ด้าน

ใน) 
11 4.00 500 ลูกรัง  

10 ซอยตัน 3 11 3.00 75 ลูกรัง  
11 สายด้านทิศใต้บึงสง่า 11 4.00 300 ลูกรัง  

                                        
 ที่มา  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 
 5.2 การไฟฟ้า 
 มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานหน่วยบริการไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 
ตั้งอยู่ในอ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา มีไฟฟ้าใช้  11  หมู่บ้าน 

 5.3 การประปา 
หมู่บ้านที่มีน้ าประปาใช้    11  หมู่บ้าน  ดังนี้  
1.  ระบบประปาของ อบต.  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่   1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10, 11 
2.  ระบบประปาของกรมอนามัย  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่   5 , 7 , 9  

 
 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
 
 
 
 6.1 การเกษตร 
  ต าบลบ้านวัง มีพ้ืนที่เป็นพ้ืนนา  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินและน้ ามีความเค็ม ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านา และท าไร่มันส าปะหลัง ไร่ข้าวโพด 
 6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ 

โรงส ี   7  แห่ง 
ปั้มน้ ามนั   2   แห่ง 
ผลิตน้ าดื่ม                     2         แห่ง 

  กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มท่อสื่อ 
 - กลุ่มเลี้ยงโค 
 - กลุ่มท าหมี ่
 - กลุ่มผลิตน้ าดื่ม 
 - กลุ่มไร่มันส าปะหลัง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.3 แรงงาน 
       เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลบ้านวัง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาข้าว ท าไร่ข้าวโพด ไร่
มันส าปะหลัง  แรงงานวัยท างานในพื้นท่ี  ส่วนเยาวชนวัยท างานในต าบลบ้านวัง เมื่อเรียนจบจะออกไปท างานนอก
พ้ืนที่ ท าให้แรงงานที่ใช้ในการท านา ท าไร่  มีจ านวนน้อย 
 
 
 
 7.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ประมาณร้อยละ 99.95 นับถือศาสนาพุทธ 
และร้อยละ 0.05 นับถือศาสนาอ่ืนๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง ดังนี้ 
              - วัด /ส านักสงฆ์ จ านวน   8 แห่ง  ได้แก่ 
            1. วัดดอนต าแย          หมู่ที่ 1 บ้านดอนต าแย 
            ๒. วัดบุ่งตะแบก          หมู่ที่ 2 บ้านบุ 
            ๓. วัดโพธิ์เตี้ย             หมู่ที่ 3 บ้านวัง 
           ๔. วัดบึงสง่า          หมู่ที่ ๓ บ้านวัง 
            ๕. วัดหนองกลางดอน   หมู่ที ่4 บ้านหนองกลางดอน 
           ๖. ส านักสงฆ์บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 
            ๗. วัดถนนวารี            หมู่ที่ 7 บ้านถนนวาร 
            ๘. วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม    หมู่ที่ 9 บ้านดอนมะยม 
             
          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
    ต าบลบ้านวัง มีงานประเพณีส าคัญ ประกอบด้วย งานเทศกาลกินตาล  งานบวงสรวงท้าวสุรนารี    
จะจัดเดือนมีนาคม ของทุกปี และการจัดงานประเพณีในวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วัน
สงกรานต์ ฯลฯ 

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

แพทยแ์ผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน    ไดแ้ก ่

 

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
1.นายเจือ    ธงสันเทียะ ม.8  ต.บ้ านวัง   อ.โนนไทย    

จ.นครราชสีมา   30220 
เป็นหมอยาพ้ืนบ้านรักษาโรคทั่วไป 

2.นายยก   กรองสันเทียะ บ้านเลขท่ี   116  ม.3  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นหมอยาพ้ืนบ้านรักษาโรคทั่วไป 

3.นายสว่าง   การินทร์รัตน์ บ้านเลขท่ี  138  ม.3 ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 
 

เป็นหมอยาพ้ืนบ้านรักษาโรคเกี่ยวกับ
กระดูก 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

4.นางเปรียว   มณีอ าพันธ์ ม.8  ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นหมอยาพ้ืนบ้านเชี่ยวชาญ 
เรื่องสมุนไพรและยาสมุนไพร 
 

5. นายสหัส   พักสันเทียะ ม.8  ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย          
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นหมอยาพ้ืนบ้านเชี่ยวชาญเรื่องการหา
สมุนไพร 

 
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่ 

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
1.นายเนียม   อมฤก บ้านเลขท่ี  76  ม.3   ต.บ้านวัง    

อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา  30220 
เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

2.นายสมชาย   ไพรสันเทียะ ม.4    ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

3.นายล้อม    ธงสันเทียะ ม.8   ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย        จ.
นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดงานศพตาม
ประเพณีของท้องถิ่น 

 
งานฝีมือต่าง ๆ  เช่น   ช่างไม้   ช่างปั้น   ช่างแกะ   หัตถกรรม / จักสาน   ทอผ้า   ได้แก ่

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
1.นายสนอง   เวินขุนทด บ้านเลขท่ี  4  ม.6  ต.บ้านวัง    

อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง 
 

2.นายสวง   การินทร์รัตน์ ม.1  ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง 

3.นายส่ง   เคียวสันเทียะ ม.8  ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง 

4.นายประทุม   โงนสันเทียะ ม.8   ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง 

5.นายเลี้ยง   ดูกขุนทด บ้านเลขท่ี  201 ม.6  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง 

6.นายอวน   วังสันเทียะ ม.3  ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง 

7.นายเอี้ยง   ไพรสันเทียะ ม.1  ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง 

8.นายประเสริฐ   ทนดี บ้านเลขท่ี  2  ม.6 ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา  30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างก่อสร้าง  และ  ช่างไม้ 

9. นายมานิตย์   เกิดสันเทียะ บ้านเลขท่ี  98/1  ม.3 ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ช่างซ่อมรถ 
 



16 

 

 

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
10. นายโพธิ์  กล้ ากลางดอน บ้านเลขท่ี  83 ม.6 ต.บ้านวัง    

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐ 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
จักสาน 

11. นายเสาร์   อมฤก บ้านเลขท่ี  88/1  ม.9   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
จักสาน 

12. นายสาย   เติมขุนทด บ้านเลขท่ี  50  ม.4  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
จักสาน 

13. นายโต   ธงสันเทียะ บ้านเลขท่ี  70  ม.4   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
จักสาน 

14. นายเทา   ฟีสันเทียะ 
 
 
 

บ้านเลขท่ี  49  ม.5   ต.บ้านวัง 
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
จักสาน  (ถักเปล) 

 

15. นายเชย   ไพสันเทียะ บ้านเลขท่ี  1  ม.5   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
จักสานหมวกใบตาล 

16. นางสาวอารดา  เจ็ด
สันเทียะ 

ม.8  ต.บ้านวัง  อ.โนนไทย   
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ตัดเย็บเสื้อผ้า 

17. นางนกแก้ว   อมฤก ม.3  ต.บ้านวัง  อ.โนนไทย  จ.
นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน 
ตัดเย็บเสื้อผ้า 

ผู้มีความรู้ด้านเกษตร   เช่น   การเพาะปลูก   ขยายพันธุ์   การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่ 
ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

1.นายเงิน   แรตสันเทียะ ม.3   ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง  
เกษตรยั่งยืน 

2.นายเพชร   เอื้อสันเทียะ บ้านเลขท่ี  69  ม.6   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง  
เกษตรยั่งยืน 

3. นายประกอบ   เติมขุนทด ม.4  ต.บ้านวัง   อ.โนนไทย    
จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง  
เกษตรยั่งยืน 

4 นายผัด   รักวงษ์ไทย บ้านเลขท่ี  160  ม.3  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง  
เกษตรยั่งยืน 

5. นายบุญ   ทนดี บ้านเลขท่ี  218   ม.3  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา  30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง  
เกษตรยั่งยืน 

6. นายส าเริง   กุลส าโรง บ้านเลขท่ี  149    ม.3   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การขยายพันธุ์พืช 
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ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
7. นายประมูล  ล้อมขุนทด บ้านเลขท่ี  122  ม.10  ต.บ้านวัง   

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 
เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การปลูกพริก 

8. นายบุญธรรม   นาวายนต ์ บ้านเลขท่ี  10  ม.8   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 
 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงปลา 

๙. นายจ านงค์ พวงสันเทียะ บ้านเลขท่ี ๑๔๗  ม.๑๐  ต.บา้นวัง 
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐ 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการ
เลี้ยงปลา 

10. นายแจ้ง   นุมขุนทด บ้านเลขท่ี  93/1  ม.6   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา    
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงปลา 

11. นายเชื่อม   กล้าสันเทียะ บ้านเลขท่ี  119  ม.8   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงปลา 

12. นายคนอง   งามสันเทียะ บ้านเลขท่ี  272  ม.8   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงปลา 

13. นายเฉลียว   ดวนขุนทด บ้านเลขท่ี  144  ม.3  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 

14. นายวีรพันธ์   อิงสันเทียะ บ้านเลขท่ี  19  ม.6   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 

15. นางติ้ว   โงนสันเทียะ บ้านเลขท่ี  22  ม.8   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 

16. นายสมจิต   ยศสันเทียะ บ้านเลขท่ี  32  ม.3  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา  30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงไก่เนื้อ 

17. นายถวิล   โอมฤก บ้านเลขท่ี  110  ม.6  ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงไก่เนื้อ 

18. นางประทีป ฟีสันเทียะ 
 

บ้านเลขท่ี 40 ม.10 ต.บ้านวัง  
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา 
30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการ
เลี้ยงไก่ไข่ 

19. นายแจ้ง   นุมขุนทด บ้านเลขท่ี  93/1 ม.6   ต.บ้านวัง    
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  3022๐ 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงไก่ไข่ 

20. นางโชติ   ฟีสันเทียะ บ้านเลขท่ี  80  ม.10  ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 
 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงหมู 
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ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
21. นายสวง   นนท์ขุนทด ม.4  ต.บ้านวัง  อ.โนนไทย   

จ.นครราชสีมา   30220 
เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงหมู 
 

22. นายผัน   นาขุนทด ม.4   ต.บ้านวัง  อ.โนนไทย   
จ.นครราชสีมา   30220 
 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงหมู 

23. นางส ารวย   เดินสันเทียะ บ้านเลขท่ี  36  ม.8 อ าเภอโนนไทย 
จ.นครราชสีมา   ๓๐๒๒๐ 
 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง   
การเลี้ยงหมู 

ผู้มีความรู้ด้านถนอมอาหาร   ได้แก ่

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
1.นางขจร   นนท์ขุนทด บ้านเลขท่ี  122  ม.10   ต.บ้านวัง   

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 
เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง    
การถนอมอาหาร 

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ / โหราศาสตร์ / ไสยศาสตร์   ได้แก ่

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
1. นายบัว   พวงสันเทียะ บ้านเลขท่ี  112   ม.4   ต.บ้านวัง   

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 
เป็นหมอพราหมณ์ 
 
 

2. นายใบ   พวงสันเทียะ บ้านเลขท่ี  49   ม.4   ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นหมอดู 

3. นางแกร   ดิษฐ์สันเทียะ บ้านเลขท่ี 105   ม.4  ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นหมอพราหมณ์ 

ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  / คน   ได้แก ่

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
1. นายสุชาติ   เบาสันเทียะ ม.8  ต.บ้านวัง  อ.โนนไทย   

จ.นครราชสีมา   30220 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง   
การจัดการกลุ่ม 

2. นายวินัย    พวงสันเทียะ บ้านเลขท่ี  2  ม.10  ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง   
การจัดการกลุ่ม 

3. นางเยี่ยม   จอดสันเทียะ บ้านเลขท่ี  135/1  ม.๓   ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 
 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง   
การจัดการกลุ่ม 

4 นายแสง   นันท์ขุนทด บ้านเลขท่ี  40  ม.4   ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง   
การจัดการกลุ่มออมทรัพย์ 
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ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

5 นายประวิทย์   อาศัยป่า บ้านเลขท่ี  129  ม.4  ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง   
การจัดการกลุ่มเงินล้าน 

6. นายสมชาย    ไพสันเทียะ บ้านเลขท่ี  44  ม.4 ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง   
การจัดการกลุ่มกองทุนมิยาซาวา 

  
 ภาษาถิ่น  คือ ภาษาโคราช   

 

 
 8.1 น้ า 
  น้ าที่ประชาชนในต าบลบ้านวังใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคและท าการเกษตร มีดังนี ้
  1. แม่น้ า ในเขตต าบลบ้านวังไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน 
  2. สระเก็บน้ าสาธารณะ  มีจ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ สระหนองไผ่ ,สระวัดบุ่งตะแบก ,สระวัดตาหา, สระ
วัดโพธิ์เตี้ย, สระวัดบึงสง่า, สระดอนพลับพา, สระวัดหนองกลางดอน , สระวัดดอนต าแย, สระตะกุด  เป็นสระ
ขนาดเล็กและกักเก็บน้ าได้ปริมาตรน้ าจ านวนน้อย     
  3. ล าคลอง   หนอง  บึง    จ านวน  7  แห่ง ประกอบด้วย  หนองท่อ,บึงสง่า,หนองกระเตง,หนองว้า,
หนองละม่ัง บึงหนองน้ าใส หนองละเลิงตาคล, หนองละเลิงหนองตาล  ห้วยล าค้างพลู , ห้วยล าเชียงไกร 
     8.2 ป่าไม้ 

  ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านวัง  ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ 

 8.3 ภูเขา 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านวัง  เป็นพื้นที่ราบ ไมม่ีภูเขา 

 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในต าบลบ้านวัง ค่อนข้างขาดความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง ดินเค็ม น้ าเค็ม 
และน้ าในมีปริมาณน้อย  จะเห็นได้จากเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรส่วนใหญ่
รอน้ าฝนในการเพาะปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
 2.2  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 64  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เ พ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติก ารจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  2560 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเ พ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น
มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 
2560 ที่ร้อยละ 3.9  ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว
ได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศนอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
หลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมี
รายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และ
การรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่
ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรักและความสามัคคี 
 ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความ
ท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิม
สูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย 

แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซ่ึงรวมถึงการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ  ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ  หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัท
ข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากล ต่าง ๆ  

ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ  รวมทั้งปัญหายา
เสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
ตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการ
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ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาด
ว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574 จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป  
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ
ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความม่ันคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบ
นิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่าง
กัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะ
ได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังมากยิ่งขึ้น 
 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้า
ระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากข้ึน อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน
และอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลาย
อาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ
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ทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้
และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกา
ใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่
มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
 นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษา
ไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้
จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่ง
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปใน
อนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็น
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  
และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
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พ้ืนที ่ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม 
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
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ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(6) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
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4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย  เสมอ

ภาค 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผน  พัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2539) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัด
ทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนด
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แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
3.1. วัตถุประสงค์  

   3.2. เป้าหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
  

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวน 

1. สภาพทั่วไป  
1.1 ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 14◦7' ถึง 18◦27' 

เหนือ และลองติจูด 100◦54' ถึง 105◦37' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  
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1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณ
แอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร 
อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ จ าแนกเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ 15.66 ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.9 พ้ืนที่ทาการเกษตร 63.37 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.7 ของพ้ืนที่ภาค  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาด
ธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

1.5.2 แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ 3 ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ  765  กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่นา้มูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้า
พอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึง
ละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย 5.10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก
ของบ่อประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะ  พบน้าเค็ม  

1.5.3 ป่าไม้ ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้     
จ านวน 15.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
2.2 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
2.2.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
2.2.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
2.2.3 เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

2.2 รถไฟ  
2.3 สนามบิน  
2.4 ด่านชายแดน  
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2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน
ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

2.6 บริการสาธารณูปโภค  
2.6.1 ไฟฟ้า  
2.6.2 ประปา  

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา  
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

4. ประชากรและสังคม 
4.1 ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี 2560 มีจานวน
ประชากร 21.98 ล้านคน หรือร้อยละ 33.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 21.69 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรในช่วงปี 2555-2560 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.31 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 0.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 
ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร 1.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.08 และ 8.2 ของประชากรภาค 
ตามล าดับ  

4.2 แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมี

สัดส่วนน้อยมาก ในปี 2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลัง
แรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 56.48 ใน
ปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2560 ระดับมัธยม
ปลาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.87 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี 2560 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.09 ในปี 2560 ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.05 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 9.56 ในปี 2560 

4.3 การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 53 แห่ง ครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 36 แห่ง เอกชน 10 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง ในจานวน
นี้เป็นสถาบันวิจัย 12 แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

4.4 สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 291 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 3,477 แห่ง  

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพ้ืนที่ป่าไม ้จานวน 15.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 15.4 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ 
ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุก
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พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2560 มีจานวนการเกิด
ไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี 2560 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ป ี
2556 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากท่ีสุด โดยใน
ระหว่างปี 2556-2560 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 1,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 18,741.2 ไร่ ต่อปี  

6. สภาวะแวดล้อม  
6.1 จุดแข็ง  
6.2 จุดอ่อน  
6.3 โอกาส  
6.4 ภัยคุกคาม  

7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

8.2 วัตถุประสงค์  
8.2.1 เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบ

อาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
8.2.2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

8.2.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

8.2.4 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

8.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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8.3 เป้าหมาย  

8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

8.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน

ควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
กับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 
2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
ทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดก
รอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. 
ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ 
หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลเชิงพ้ืนที ่

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
การทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือ
ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิง

นิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 1.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 5.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
วิสัยทศัน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 5.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 2.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 4.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
 

1  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
 
 

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

“โคราชเมอืงนา่อยู ่ มุ่งสูว่ตักรรมใหม ่ เกษตร  อตุสาหกรรม  ปลอดภยั” 
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2. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
3. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 
 
 

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
4. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
 
 
5. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
6. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
7. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกจิ 

4. อัตราการว่างงาน (%) 
5. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
6. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

8.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับ
ผู้ว่างงาน 
9. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 3. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
8. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

11. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
12.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
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ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
13. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
14. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 
 

    
    

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ า 

1. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(%) 
2. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ (Gini 
Coefficient) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

2. เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทาง
สังคม 
 
 
 
3. เพื่อสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
ส านักงานแรงงาน (%) 
4. ร้อยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงง4. 
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้
อย่างครอบคลุม 

5. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย์) 
6. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 

5. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

   
7. ร้อยละของผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่ขอรับ
บริการได้รับบริการทาง
กฎหมาย (%) 

6 ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
7. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

4. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

8. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) 
(ป2ี559 แพทย์ 626 คน 
ประชากร 2,629,979 
คน) 
9. อัตราส่วนทันตะ
แพทย์ต่อประชากร (ทัน
ตะแพทย์/คน) 
10. อัตราส่วนพยาบาล
ต่อประชากร (พยาบาล/
คน) 
11. ประชาชนนักศึกษา
และบุคลากรด้านดิจิทัล
ได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
12. จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
๑๕-๕๙ ปี  
13. อัตราการได้รับงาน
ท าของบัณฑิตท่ีจบ
ภายใน ๑ ปี (%) 
14. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี 58) (%) 
15. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-
net ม. 3 (คะแนน) 
 
 
 
 
 

8. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
9. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
10. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพ่ิมขึ้น 
11. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
12. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
13. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
14. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
15. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
16. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยืน 

1. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ป่าไม้ในจังหวัด 
 
2. ปริมาณขยะใน
จังหวัด (ตัน) 
3. การจัดการน้ าเสีย 
(จ านวนระบบ) 
4. พื้นที่บริหารจัดการ
น้ าเพิ่มขึ้น (ไร่) 
5. ความยาวสะสมของ
เขื่อนป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่ง (เมตร) 
6. ร้อยละสัดส่วนของ
พ้ืนที่ระบบป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

1. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรป่าไม้ 
2. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่าไม้ 
3. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
4. การจัดหาและเพ่ิมความสามารถ 
ในการก าจัดขยะ 
5. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบจัดการ
น้ าเสีย 
6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ า
ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
7. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล าคลอง
สายหลักของจังหวัด 
8. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมใน
พ้ืนที่ชุมชนเมือง 

2. เพื่อใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
8. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
9. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้าน
บาท) 
11. สัดสว่นปริมาณการ
ใช้น ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ล้านบาท) 

9. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช้รถสาธารณแทน 
10. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
 
11. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
 
12. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างความ
ม่ันคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

1. จ านวนต าบลที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบัน
หลัดของชาติ (ต าบล) 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
2. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าริ 

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง
ทุกมิติ 
 

2. จ านวนต าบลที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ านวนต าบลที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) (ต่อ) 
 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
8. การป้องกันลการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
9. การป้องกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัติ 
10. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

3. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

4. สร้างการรับรู้ที่
ถูกต้อง (ต าบล) 
 
 
 
5. สร้างการมีส่วนร่วม 
(ต าบล) 

12. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1. ร้อยละของ
สถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ าประปา (%) 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟ้า (%) 
4. ร้อยละของประชากร
ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
5. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เชิงรุก (ครั้ง) 
6. ร้อยละความส าเร็จ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (%) 
7. ร้อยละของภาษี
ท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้ 
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (%) 

1. เพิ่มขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์กร (%) 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
6. การสร้างความโปรงใสใน
องค์กร 

รวม 
5 ยุทธศาสตร์ 

รวม 
15 เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม 46 ตัวช้ีวัด รวม 61 กลยุทธ์ 
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สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 

 

 

 
 

เป้าประสงค์
รวม 

1) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

2) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

3) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

5) เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสมรรถนะ
สูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

2) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

3) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

4) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

5) การพัฒนาระบบ
การบริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

3 เป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

8 ตัวชี้วัด 15 ตัวชีว้ัด 10 ตัวชีว้ัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

14 กลยุทธ์ 16 กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ

และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่

ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ า

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
4.5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  

ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
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8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  

โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 1.5  ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่ ม อ า ห า ร   เ ก ษต ร  แ ล ะ เ ทค โ น โ ลยี ชี ว ภ า พ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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2.1 วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  10 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3 เป้าประสงค์ 
       1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
       2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล  โดยยกระดับการศึกษา   ความมีคุณภาพทาง  
 สาธารณสุข    สังคม   และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น  
       3.การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
       4.ส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านให้สามารถพ่ึงตนเองได้   
       5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 2.4 ตัวชี้วัด 
   1.จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีขึ้น 
ในแต่ละปี 
  2. จ านวนประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ือขึ้น  
  3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

“โครงสรา้งพื้นฐานด ีมคีุณภาพชวีติทีด่ี ไม่มีส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเล้ียงดว้ยการ
บริหารจดัการท่ีดี และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 
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  4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้   
มากขึ้น 
  5. จ านวนครัวเรือนในต าบลบ้านวัง สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น 
  6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
  7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
  8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง
น้อยร้อยละ              ของรายได้ 
 2. ประชาชนในเขต มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬาเพ่ือขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   
 3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับเทศบาลเพ่ือขอรับสิทธิ
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
 5. จ านวนครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 20 ครัวเรือนต่อปี 
 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
 7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
 8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  70 
 2.6 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
 8. ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  
 12. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 13. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้หลัก
 ธรรมาภิบาล 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              
ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
4)  องค์การบริหารส่วนต าบล มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของต าบลบ้านวงั  

เป้าประสงค ์

ตวัชีว้ดั 

ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

วสิยัทัศน ์
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่ า งน้อยต้องประกอบด้วย การวิ เคราะห์ศั กยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้ านสั งคม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพระหว่าง
การก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ประกอบ
กับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจ
หน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง     
นั้นได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

3) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

4)  ถนนในต าบล ยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

5) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ปริมาณขยะและน้ าเสยีเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมี
ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 1) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ผู้พิการไมไ่ดร้ับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

5) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 35 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  291 คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ 35  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 35 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จ านวน 300 คน ดื่มสรุา 
จ านวน 171 คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

1) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ต่อปี 
ต่ ากว่า 30,000 บาท  จ านวน 
9 ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

7) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

4) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และมลูสัวต์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 

************************************ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน       กองช่าง  

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    
การเกษตร 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  ส านักปลัด 
       

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการฯ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

ส านักปลดั 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักปลดั 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดัอบต. 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์  กองสวัสดิการฯ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน      กองช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - 
วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและ 
สังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองการศึกษาฯ 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ดา้นบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั      
กองช่าง กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

   ส านักปลัด 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
รักษาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการฯ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลดั 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร กองคลัง,  
ส านักปลดั 

รวม 10   ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ
  1.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 3 1,330,000 0 0 2 1,329,800 5 2,659,900

                        รวม 0 0 0 0 3 1,330,000 0 0 2 1,329,800 5 2,659,900
2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
   2.1 แผนงานการศึกษา 5 2,595,125 7 3,019,980 8 2,796,050 9 3,155,300 9 3,216,900 38 14,783,355

รวม 5 2,595,125 7 3,089,350 8 2,796,050 9 3,155,300 9 3,216,900 38 14,783,355

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ปี  2564

                                                                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565 )                                                          

ปี  2561 ปี  2563 ปี  2565 รวม   5   ปี

    องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ปี  2562

                                                                                                  บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แบบ  ผ 01
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ   (บาท) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
  3.1 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 3 180,000 4 205,000 4 205,000 13 790,000

รวม 1 100,000 1 100,000 3 180,000 4 205,000 4 205,000 13 790,000
4.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
  4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 50,000 1 50,000 4 260,000 5 310,000 5 310,000 16 980,000

  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 160,000 3 97,100 4 242,000 4 160,000 4 160,000 18 819,100
       ของชุมชน

  4.3 แผนงานงบกลาง 3 7,762,000 3 7,892,000 3 8,796,000 3 9,450,000 3 10,393,800 15 44,293,800
       

รวม 7 7,972,000 7 8,039,100 11 9,298,000 12 9,920,000 12 10,863,800 49 46,092,900

ปี  2564ปี 2561 รวม   5   ปีปี  2565ปี  2563ปี 2562
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

5.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
     สาธารณสขุ
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 16 525,000 17 545,000 19 685,000 19 685,000 19 685,000 90 3,125,000

รวม 16 525,000 17 545,000 19 685,000 19 685,000 19 685,000 90 3,125,000
6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้าง
  พ้ืนฐาน
  6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 10 2,750,000

  6.2 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 18 3,495,500 31 7,276,550 25 11,123,500 13 3,940,821 3 2,298,900 90 28,135,271

รวม 20 4,045,500 33 7,826,550 27 11,673,500 15 4,490,821 5 2,848,900 100 30,885,271

ปี  2564 รวม   5   ปีปี  2561 ปี  2563 ปี  2565ปี  2562
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณี
และกีฬา
  7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,900,000 0 0 0 0 0 0 1 1,900,000 2 3,800,000
       

  7.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 0 0 10 1,073,200 10 1,073,200 9 992,700 0 0 29 3,139,100
       ของชุมชน

  7.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 2 160,000 1 10,000 1 10,000 2 260,000 2 260,000 8 700,000
       และนันทนาการ

รวม 3 2,060,000 11 1,083,200 11 1,083,200 11 1,252,700 3 2,160,000 39 7,639,100

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

58



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

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหาร
    จดัการบ้านเมืองที่ดี
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 310,000 6 440,000 10 660,400 8 560,000 8 560,000 37 2,530,000

   8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบั 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
       ชุมชน

   8.3 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 0 0 0 0 1 122,900 0 0 0 0 1 122,900

รวม 6 360,000 7 490,000 12 833,300 9 610,000 9 610,000 43 2,902,900
9.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาปลอดภัย
ในชวีิตและทรัพยส์นิ
  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 50,000 2 50,000 5 1,130,000 10 4,180,000 5 980,000 24 6,390,000

  9.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 20,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

รวม 2 50,000 2 50,000 6 1,150,000 11 4,380,000 6 1,180,000 27 6,990,000

ปี  2564 ปี  2565 รวม   4   ปีปี  2561 ปี  2562 ปี  2563
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

10.  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
     ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
  10.1 แผนงานสาธารณสุข 4 334,000 1 100,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 8 414,000

  10.2 แผนงานการเกษตร 1 20,000 2 60,000 4 247,300 4 247,300 3 100,000 14 674,600

  10.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 388,783 2 600,000 1 218,300 4 1,207,083

รวม 5 354,000 3 160,000 6 686,083 7 897,300 5 368,300 26 2,295,683
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 65 18,061,625 88 21,313,830 106 29,895,233 97 25,596,121 74 23,467,700 430 124,235,509

 

ปี  2561 ปี  2563 ปี  2564 รวม   4   ปีปี  2562 ปี  2564
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใหม้ีความสมบรูณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที ่1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  

1.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกคันคูน้้า เพือ่ใหป้ระชาชนมีแหล่ง พืน้ทีขุ่ดลอกไม่น้อยกว่า 23,100 1,103,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าไว้ในใช้ กองช่าง
หนองทอ่ กักเก็บน้้าทีไ่ด้มาตรฐาน ตร.ม. หรือปริมาตรขุดลอก ครัวเรือน ในการอุปโภค -บริโภค
หมูท่ี ่2 สามารถจุน้้าได้เพยีงพอ ไม่น้อยกว่า 17,775.29 ลบ.ม. ทีไ่ด้ใช้น้้า อย่างเพยีงพอ

ต่ออุปโภค-บริโภค พร้อมปรับเฉล่ียตกแต่ง ก่อสร้าง 100%
ของประชาชน ตามแบบที ่อบต. บา้นวังก้าหนด

2 โครงการขุดลอกเหมืองดิน เพือ่ใหป้ระชาชนมีเหมือง ด้าเนินการขุดลอก 129,800 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ใน กองช่าง
(คลองไส้ไก่) ส้าหรับส่งน้้าเข้าสระได้ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร ครัวเรือน การ อุปโภค -บริโภค 
หมูท่ี ่5 มาตรฐาน ส่งน้้าเข้าสระ ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ทีไ่ด้ใช้น้้า อย่างเพยีงพอ

ได้อย่างรวดเร็ว

100%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นวัง   อ าเภอโนนไทย   จงัหวัดนครราชสมีา

งบประมาณ

แบบ  ผ 02
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการวางทอ่น้้า เพือ่ใหป้ระชาชนมีแหล่ง ด้าเนินการวางทอ่ คสล. 39,100 ร้อยละของ ประชาชนมีแหล่งส้าหรับ กองช่าง
เข้าระเลิงหนองตาล กักเก็บน้้าทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาด ศก. 0.80 เมตร ครัวเรือน เก็บกักน้้าในฤดูฝน
หมูท่ี ่8 สามารถส่งน้้าได้อย่างมี จ้านวน 19 ทอ่น ทีไ่ด้ใช้น้้า แก้ปญัหาการขาดแคลน

ประสิทธิภาพ 100% น้้าส้าหรับการเกษตร

4 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีแหล่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร 1,200,000 ร้อยละของ ประชาชนมีแหล่งส้าหรับ กองช่าง
หมูท่ี ่ 8 กักเก็บน้้าทีไ่ด้มาตรฐาน ตามแบบอบต.บา้นวัง ครัวเรือน เก็บกักน้้าในฤดูฝน

สามารถส่งน้้าได้อย่างมี ก้าหนด ทีไ่ด้ใช้น้้า แก้ปญัหาการขาดแคลน
ประสิทธิภาพ 100% น้้าส้าหรับการเกษตร

5 โครงการขุดลอก เพือ่ใหป้ระชาชนมีแหล่ง พืน้ทีก่ักเก็บน้้าไม่น้อยกว่า 188,000 ร้อยละของ ประชาชนมีแหล่งส้าหรับ กองช่าง
สระบกุระสัง กักเก็บน้้าทีไ่ด้มาตรฐาน 3,213 ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย ครัวเรือน เก็บกักน้้าในฤดูฝน
หมูท่ี ่10 สามารถส่งน้้าได้อย่างมี 3 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดลอก ทีไ่ด้ใช้น้้า แก้ปญัหาการขาดแคลน

ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 4,885.29 ลบ.ม. 100% น้้าส้าหรับการเกษตร
ก่อสร้างตามแบบที ่
อบต. บา้นวังก้าหนด

      รวม                จ านวน     5  โครงการ 0 0 1,330,100 0 1,329,800  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการ "อินเตอร์เน็ตต าบล  เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนและเยาวชน ส านัก

 เพือ่ประชาชน " ข้อมูลข่าวสารทีท่ันสมัยและ ประชาชนทีส่นใจในพืน้ที่ ผู้ใช้บริการ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ปลัด  อบต.
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ต าบลบ้านวงั อินเตอร์เนต ทีร่วดเร็วมากยิ่งขึ้น
แก่เยาวชนและประชาชน 80%

2 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก  - จัดหาเคร่ืองเล่นสไลเดอร์ 200,000 200,000 ร้อยละของ เด็กมีพัฒนาการทีดี่ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการทีดี่ในทุกๆ ด้าน แบบอัดลม เด็กทีม่ีพัฒนา ในทุกๆ ด้าน ศึกษาฯ

 - จัดหาเคร่ืองเล่นบ้านบอล การเพิม่ขึ้น
80%

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ เพือ่ส่งเสริมให้เด็กศูนย์ ด าเนินการโครงการ 25,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการ
พัฒนา IQ EQ เด็กวยั 2-5 ปี พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการ ทีเ่ข้าร่วม มีพัฒนาการดีขึ้น ศึกษาฯ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีขึ้น โครงการ

80%

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพือ่ให้เด็กในศูนย์พัฒนา  -ค่าอาหารกลางวนั  อัตรามื้อละ 454,400 506,250 558,100 510,000 ร้อยละของ เพือ่ให้เด็กในศูนย์พัฒนา กองการ
การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กมีอาหารกลางวนั 20  บาทต่อคน จ านวน 245 วนั เด็กทีไ่ด้รับ เด็กเล็กมีการพัฒนาการ ศึกษาฯ

มีส่ือในการเรียน การสอน  (ส าหรับเด็กปฐมวยั ใน ศพด.) การสนับสนุน ในด้านร่างกายและสติ
มีหนังสือเรียน  -ค่าจัดการเรียนการสอน อัตรา 100% ปัญญา มีความเป็น
มีอุปกรณ์การเรียน คนละ 1,700   บาท/ปี ระเบียบในการแต่งกาย
มีเคร่ืองแบบนักเรียนและ ( ส าหรับเด็กปฐมวยั  2-5 ปี )
มีการจัดกิจกรรมพัฒนา  -ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธภิาพ 200  บาท/ปี

(ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ปี)
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ปี)
 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรา
คนละ (ส าหรับเด็กปฐมวยั  
3-5  ปี)คนละ 300 บาท/ปี
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ปี)
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพือ่ส่งเสริมให้เด็กเล็ก จัดหาอาหารเสริม (นม) 109,480 109,480 111,200 115,000 134,200 จ านวน นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก นักเรียน แข็งแรงและมีความพร้อม ศึกษาฯ
ของ อบต.บ้านวงั ทีม่ีคุณค่าและปริมาณ จ านวน  260 วนั ๆ ละ ทีไ่ด้รับ ส าหรับการเรียนรู้อยู่เสมอ

เพียงพอ 7.82 บาท/คน อาหารเสริม(นม)
100%

6 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพือ่ให้นักเรียนได้รับอาหาร จัดหาอาหารเสริม (นม)  835,645 776,100 705,600 742,200 772,700 ร้อยละของเด็ก นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการ
ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา เสริม(นม) ทีม่ีคุณภาพและ ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก-ป.6 (347 คน) (365 คน) (380 คน) ทีไ่ด้รับอาหาร แข็งแรงและมีความพร้อม ศึกษาฯ
ปีที ่6  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ปริมาณเพียงพอต่อความ จ านวน 260  วนั ๆ ละ เสริม (นม) ส าหรับการเรียนรู้อยู่เสมอ

ต้องการของร่างกาย 7.82 บาท 100%

7 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง จัดงานวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กมีความกล้าในการ กองการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกและมีพัฒนาการทีดี่ใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล เด็กทีเ่ข้าร่วม แสดงออกมากขึ้น มีความ ศึกษา ฯ

ต าบลบ้านวงั ทุก ๆ ด้าน บ้านวงั โครงการ สนุกสนานและมีพัฒนาการ
90 ทีดี่ขึ้นในทุก ๆ ด้าน
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ ด าเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 1,600,000 1,620,000 1,388,000 1,460,000 1,520,000 ร้อยละของ นักเรียนได้รับประทาน กองการ
ส าหรับนักเรียนขาดแคลน รับประทานอาหารทีม่ีคุณ ส าหรับค่าอาหารกลางวนั (347 คน) (365 คน) (380 คน) งบประมาณ อาหารทีม่ีคุณค่าทาง ศึกษาฯ
ในโรงเรียนในพืน้ที่ ค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ อัตรามื้อละ 20 บาท ทีอุ่ดหนน อาหารครบ 5 หมู่ และ

จ านวน  200  วนั 100% ร.ร.ในพืน้ที่
ต.บ้านวงั

9 โครงการจัดการศึกษาแหล่ง เพือ่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง จัดกิจกรรมให้เด็กศึกษาหาความรู้ 30,000 30,000 30000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กมีความกล้าแสดงออก กองการ
เรียนรู้นอกสถานที ่ ออกและมีพัฒนาการทีดี่ใน นอกสถานศึกษา ของผู้เข้าร่วม มากขึ้นและมีพัฒนา ศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกๆ ด้าน โครงการ 60 การทีดี่ในทุกๆ ด้าน

      รวม                จ านวน     9  โครงการ 2,595,125 3,019,980 2,796,050 3,155,300 3,216,900  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยัง่ยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที ่3 ดา้นการพัฒนาการเกษตร

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร  

3.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์การใช้เกษตร เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรู้ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 25,000 25,000 ร้อยละของผู้ เกษตรกรลดต้นทุน ส านกั
อนิทรีย์แทนการใช้ปุย๋เคมี ในการใช้เกษตรอนิทรีย์ หรือฝึกอบรมใหค้วามรู้ เข้าร่วมโครงการ การผลิตและได้ผลผลิต ปลัด อบต.

แทนการใช้ปุย๋เคมี 60% ที่ปลอดภยั

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อใหชุ้มชนสามารถยก สนบัสนนุวัสดุ /อปุกรณ์ / 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนในพื้นที่สามารถ กอง
การพัฒนาสินค้าชุมชน/ ระดับฐานะความเปน็อยู่ หรือจัดอบรมใหค้วามรู้ ผู้เข้าร่วม ยกระดับฐานะความ สวัสดิการฯ
ผลิตภณัฑ์ OTOP ของชุมชนใหดี้ขึน้  โดยการ โครงการ เปน็อยูใ่หดี้ขึน้  และ

ผลิตหรือจัดการทรัพยากร 80% มรีายได้เพิ่มขึน้
ที่มอียูใ่นท้องถิน่ใหก้ลาย
เปน็สินค้าที่มคุีณภาพ
มจีุดเด่นเปน็เอกลักษณ์
ของตนเอง สามารถสร้างงาน
สร้างรายใหแ้กชุ่มชน

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการสร้างอาชีพ สร้างราย เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชีพ ด าเนนิการตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ ประชาชนมอีาชีพเสริม กอง
ได้ตามแนวทางเศรษฐกจิ เสริมเพิ่มรายได้ใหก้บัครอบ ผู้เข้าร่วม เพิ่มรายได้ใหก้บัครอบ สวัสดิการฯ
พอเพียง ครัวนอกจากการเกษตร โครงการ ครัวนอกจากการเกษตร

( 30 ครัวเรือน )

4 โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้ 100,000   100,000  100,000  100,000  100,000   จ านวนของ ประชาชนมคีวามรู้ กอง
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ ความเข้าในการด าเนนิชีวิต แกป่ระชาชน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจในการด าเนนิ สวัสดิการฯ
พอเพียง โดยยึดหลักเศรษฐกจิ โครงการ ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง ( 80 ครัวเรือน ) พอเพียง

      รวม                จ านวน   4   โครงการ 100,000 100,000 180,000 205,000 205,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
4.1  แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสงเคราะห์ เพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพ 6,500,000 6,580,000 7,440,000 7,961,800 8,757,980 ร้อยละของ ผู้สูงอายุในต าบลได้รับเงิน กอง

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ใหแ้กผู้่สูงอายุ ผู้อายุที่ได้รับ สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ สวัสดิการฯ
เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ
100%

2 โครงการสงเคราะห์ เพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพ 1,250,000 1,300,000 1,344,000 1,476,200 1,623,820 ร้อยละของ ผู้พิการในต าบลได้รับเงิน กอง
เบีย้ยังชีพคนพิการ การดูแลสุขภาพของคนพิการ ใหแ้กผู้่พิการ ผู้พิการ สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ สวัสดิการฯ

ที่ได้รับเบีย้
ยังชีพ
100%

3 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ เพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของผู้ ผู้ปว่ยเอดส์ในต าบลได้รับ กอง
ผู้ปว่ยเอดส์ การดูแลสุขภาพของผู้ปว่ย ใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์ ปว่ยเอดส์ที่ได้ เงินเบีย้ยังชีพ สวัสดิการฯ

เอดส์ รับเบีย้ยังชีพ
100%

      รวม                จ านวน     3     โครงการ 7,762,000 7,892,000 8,796,000 9,450,000 10,393,800  -  -  -

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4.2  แผนงานสงัคมสงเคราะห์
1 โครงการสงเคราะห์ เพื่อสนบัสนนุสงเคราะห์ 1.สนบัสนนุในสงเคราะห์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้ได้รับ ครอบครัวที่ยากจนและ กอง

และช่วยเหลือครอบครัว ครอบครัวยากจนและผู้ด้อย ครอบครัวยากจนและ การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสในต าบล สวัสดิการฯ
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส โอกาสในต าบล ผู้ด้อยโอกาสในต าบล ช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือและ

2. สนบัสนนุเคร่ืองอปุโภค 50% มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้
บริโภคแกค่รอบครัวผู้ยากจน
และผู้ด้อยโอกาสในต าบล

2 โครงการสงเคราะหผู้์ประสบ เพื่อสนบัสนนุเงินสงเคราะห์ 1.สนบัสนนุเงินช่วยเหลือแก่ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ได้รับ ผู้ประสบภาวะยากล าบาก กอง
ภาวะล าบากผู้ยากไร้ หรือปรับปรุงที่อยูอ่าศัย ผู้ที่ประสบภาวะยากล าบาก การช่วยเหลือ ได้รับการบรรเทาความ สวัสดิการฯ

ใหแ้กผู้่ประสบภาวะยาก เพื่อใช้ในการด ารงชีพ 50% เดือดร้อนและมคุีณภาพ
ล าบากในพื้นที่ 2.ซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยใหก้บั ชีวิตที่ดีขึน้

ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือและอ านวย 1.จัดสร้างทางลาดและหอ้งน้ า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ได้รับ คนพิการได้รับการช่วย กอง
แกค่นพิการ  ผู้สูงอายุ ความสะดวกแกค่นพิการ ในส านกังานส าหรับคนพิการ การจัดสวัสดิการ เหลือและได้รับความ สวัสดิการฯ
และผู้ด้อยโอกาส ในต าบลใหม้คุีณภาพชีวิต 2.จัดหาอปุกรณ์ในการด ารง แกค่นพิการ สะดวกท าใหคุ้ณภาพชีวิต

ที่ดีขึน้ ชีวิตใหค้นพิการ ผู้สุงอายุ และ ดีขึน้
3.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผู้ด้อยโอกาส
และที่อยูอ่าศัยใหแ้กค่น 50%
พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อย
โอกาส

4 โครงการส่งเสริมอาชีพและ เพื่อใหค้นพิการมทีักษะ 1.จัดอบรมทักษะอาชีพแก่ 50,000 50,000 ร้อยละ คนพิการมทีักษะในการ กอง
ยกระดับฝีมอืแรงงานแก่ ในการประกอบอาชีพ คนพิการ ของคนพิการ ประกอบอาชีพและมี สวัสดิการฯ
คนพิการ 2.จัดอบรมอาชีพระยะส้ัน ที่ได้รับการส่ง รายได้เพิ่มขึน้

แกค่นพิการ เสริมอาชีพ
50%
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการเยืย่มเยียนฟื้นฟู เพื่อเยืย่มฟื้นฟูก าลังใจใหผู้้ ออกเยีย่มเยียนผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กอง
ก าลังใจใหผู้้พิการผู้สูงอายุ พิการผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยเอดส์และ ของผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์และกลุ่มเส่ียง สวัสดิการฯ
ผู้ปว่ยเอดส์และกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงและครอบครัว โดย กลุ่มเส่ียงในต าบล ผู้สูงอายุและ มขีวัญและก าลังใจที่จะ

อาสาสมคัรด้วยการสอบถาม มอบเวชภณัฑ์ เคร่ืองอปุโภค ผู้ปว่ยเอดส์ ต่อสู้และด าเนนิชีวิต
ปญัหาความต้องการ บริโภคที่จ าเปน็แกผู้่พิการ ที่ได้รับการเยืย่ม ได้อย่างปกติ

ผู้สูงอายุผู้ปว่ยเอดส์ เยียนและฟื้นฟู
กลุ่มกส่ียงและครอบครัว ใหก้ าลังใจ

50%

      รวม                จ านวน   5  โครงการ 50,000 50,000 260,000 310,000 310,000  -  -  -
4.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการเยาวชนบา้นวัง เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน จัดอบรมใหค้วามรู้และ 100,000 37,100 132,000 50,000 50,000 ร้อยละ เยาวชนได้รู้จักการปอ้งกนั ส านกั
รวมพลังต้านยาเสพติด หา่งไกลจากยาเสพติด กจิกรรม ส าหรับเยาวชน ของปญัหา และแกไ้ขปญัหายาเสพติด ปลัด อบต.
(อบายมุข) รู้เท่าทันภยัของยาเสพติด ยาเสพติดลดลง

60%
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด าเนนิการฝึกอบรมอาชีพ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนในหมูบ่า้นมี กอง
 -กลุ่มทอส่ือจากไหล  ด้านวิชาการ สามารถ ใหก้บัประชาชน เข้าร่วมโครงการ รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่ม สวัสดิการฯ
 -กลุ่มท าผ้าหม่ น านโยบายไปสู่การปฎบิติั มรีายได้เพิ่มขึน้ มากขึน้
 หมูท่ี่ 6 อย่างมปีระสิทธิภาพ 60%

3 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัทาง เพื่อปลูกฝังใหสั้งคมและ ด าเนนิการตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนเปน็ดีมศีีลธรรม ส านกั
สังคมใหเ้ด็กและเยาวชน เยาวชนเปน็คนดี ซ่ือสัตย์ นกัเรียนที่เข้า อยูใ่นชุมชนด้วยความ ปลัด อบต.
ของงอค์กรปกครองส่วน สุจริต ร่วมโครงการ ผาสุก
ท้องถิน่ (กจิกรรม 60%
"โตไปไม่โกอง")
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัทาง เพื่อปลูกฝังใหสั้งคมและ ด าเนนิการตามโครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ประชาชนเปน็คนดีมศีีล ส านกั
สังคมใหเ้ด็กและเยาวชน เยาวชนเปน็คนดี ซ่ือสัตย์ นกัเรียนที่เข้าร่วมธรรม อยูใ่นชุมชนด้วย ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนต าบล สุจริตใช้ชีวิตแบบพอเพียง โครงการ ความผาสุก
บา้นวัง (กจิกรรม  "ส่งเสริม 80%
การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกจิ
พอเพียง ")

      รวม                จ านวน     4     โครงการ 160,000 97,100 242,000 160,000 160,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
5.1 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุและ จัดใหม้กีารตรวจสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า ผู้สูงอายุและคนพิการ กอง

ผู้สูงอายุและคนพิการ คนพิการใสใจดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ ร่วมโครงการ มสุีขภาพที่แข็งแรง สวัสดิการฯ
60%

2 โครงการปรับเปล่ียน เพื่อใหผู้้ปว่ยเร้ือรังมคีวามรู้ 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ ผู้ปว่ยเร้ือรังมคีวามรู้ความ ส านกั
พฤติกรรมในผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง ความเข้าใจในการปฏบิติัตัว ผู้ปว่ยที่เร้ือรัง เข้าใจในการปฏบิติัตัว ปลัด อบต.

สามารถด าเนนิชีวิตได้ ที่แข็งแรงขึน้ สามารถด าเนนิชีวิตได้
อย่างมคีวามสุข 60% อย่างมคีวามสุข

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและ เพื่อเปน็การปอ้งกนัและ จัดซ้ือวัคซีนใหก้บั อพปม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ ไมม่ผู้ีปว่ยโรคพิษสุนขับา้ ปศุสัตว์
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ทุกหมูบ่า้นและบริการท าหมนั เข้าร่วมโครงการ ในต าบล ร่วมกบั
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค สุนขัและแมว 70% อบต.บา้นวัง
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ (ส านกัปลัด)
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ-
เจ้านอ้งนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

4 สมทบกองทุนหลักประกนั เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการ สมทบงบประมาณจ านวน  100,000 100,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ ประชาชนได้รับบริการด้าน ส านกั
สุขภาพ ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 40 ของ ของเงินที่สมทบ สุขภาพอย่างทั่วถึง ปลัด อบต.

งบประมาณที่ได้รับจาก สปสช. 40%
5 โครงการตรวจคัดกรอง เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ด าเนนิการตามโครงการ 50,000 50,000 50000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนใช้สารเคมี ส านกั

เกษตรกรและปรับเปล่ียน แข็งแรงปลอดภยัจาก เข้าร่วมโครงการ ได้อย่างถูกต้องและ ปลัด อบต.
พฤติกรรมของเกษตรกร สารเคมี 60% สุขภาพแข็งแรง
ใหใ้ช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพื่อใหป้ระชาชนมวีัสดุ ด าเนนิการตามโครงการ 100,000 จ านวนเคร่ือง ประชาชนมวีัสดุ/อปุกรณ์ ส านกั
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น อปุกรณ์ในการออกก าลังกาย ออกก าลังกาย ในการออกก าลังกาย ปลัด อบต.
หมูท่ี่ 8 ที่มปีระสิทธิภาพ ( 5 เคร่ือง ) ที่มปีระสิทธิภาพ

7 โครงการปนัยิม้สร้างสุข   -เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมี ด าเนนิการตามโครงการ 100,000  100,000  100,000  100,000   จ านวนของ   -ผู้สูงอายุมคีวามรู้สึกมคุีณ กอง
ผู้สูงอายุตามวิถีแหง่ความ ความรู้สึกมคุีณค่าในตนเองใช้ ผู้สูงอายุที่ ค่าในตนเองใช้ชีวืตตามรอย สวัสดิการฯ
พอเพียง ชีวิตตามรอยแหง่ความพอเพียง เข้าร่วม รอยแหง่ความพอเพียง

  -เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ โครงการฯ   -ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สามารถดูแลสุขภาพของ     (150 คน) สุขภาพของตนเอง
ตนเองเบือ้งต้น เบือ้งต้น
 -เพื่อใหผู้้สูงอายุยอมรับการ  -ผู้สูงอายุยอมรับการ
เปล่ียนแปลงด้านร่างกาย เปล่ียนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจและอยูใ่นสังคม จิตใจและอยูใ่นสังคม
อย่างมคีวามสุข อย่างมคีวามสุข

8 อดุหนนุโครงการจัดหารายได้ เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ อดุหนนุงบประมาณ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง เหล่ากาชาดจังหวัดมงีบ ส านกั
เพื่อจัดกจิกรรมสาธารณกศุล งานของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการ ที่อดุหนนุ ประมาณเพียงพอในการ ปลัด  อบต.
และใหค้วามช่วยเหลือ นครราชสีมา งบประมาณ ใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกจิ ( 1 คร้ัง ) ประชาชน
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 อดุหนนุโครงการสนบัสนนุ เพื่อสนบัสนนุการ อดุหนนุงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง กิง่กาชาดอ าเภอโนนไทย ส านกั
กิง่กาชาดอ าเภอโนนไทย ด าเนนิงานของกิง่กาชา ตามโครงการ ที่อดุหนนุ มปีระมาณเพียงพอใน ปลัด  อบต.
เพื่อการสงเคราะหผู้์ยากไร้ ดอ าเภอโนนไทย งบประมาณ การใหค้วามช่วยเหลือ
และช่วยเหลือผู้ประสบ ( 1 คร้ัง ) ประชาชน
ภยัพิบติั  

10 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ จ านวน  3  โครงการ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  1. ควบคุมโรคขาด ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 1  บา้นดอนต าแย สารไอโอดีน

2. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์
3. ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

11 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ จ านวน  3  โครงการ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  1. ควบคุมโรคขาด ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 2  บา้นบุ สารไอโอดีน

2. ใหค้วามรู้และปอ้ง
กนัการใช้สารเคมใีน
เกษตรกร
3. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์

12 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ตามพระราชด าริ   ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 3  บา้นวัง 1. ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ตามพระราชด าริ   ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 4 บา้นหนองกลางดอน 1. ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
2. ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
3. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์

14 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ตามพระราชด าริ   ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 5  บา้นหนองน้ าใส 1. ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์

80



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

15 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ตามพระราชด าริ   ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 6  บา้นโคกสะอาด 1. ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
2. ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
3. ส่งเสริมใหค้วามรู้
การปอ้งกนัควบคุม
โรคติดต่อ

16 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการตามพระราช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ด าริด้านสาธารณสุข จ านวน ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ  3  โครงการ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  1. ควบคุมโรคขาด ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 7  บา้นถนนวารี สารไอโอดีน

2. ส่งเสริมสุขภาพอายุ
3. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

17 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการตามพระราช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ด าริด้านสาธารณสุข จ านวน ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ  3  โครงการ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  1. อบรมหมอหมูบ่า้น ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 8  บา้นวังใหม่ ในพระราชประสงค์

2. ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

18 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ตามพระราชด าริ   ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 9  บา้นดอนมะยม 1. ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
2. ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
3. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

19 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ตามพระราชด าริ   ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 10  บา้นดอนใหม่ 1. ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
2. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

20 อดุหนนุงบประมาณส าหรับ เพื่อใหแ้ต่ละหมูบ่า้น  ด าเนนิโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่า้นมงีบประมาณ ส านกั
การด าเนนิงานตามแนวทาง มงีบประมาณ ได้ด าเนนิงาน ตามพระราชด าริ   ที่อดุหนนุ ได้ด าเนนิงานตามแนวทาง ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ ( 3 โครงการ ) ด้านสาธารณสุข
หมูท่ี่ 11  บา้นวังสง่า 1. ควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3. อบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์

      รวม                จ านวน   20  โครงการ 525,000 545,000 685,000 685,000 685,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 123,000 151,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง

สายดอนต าแย-ค้างพลูกลาง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี ่ 1 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง   -ปี  61   450  เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร   -ปี 62    550 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบ  อบต. และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

บ้านวัง ก าหนด ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่วงที ่1 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายดอนต าแย - ค้างพลูกลาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ    - กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. 144,200 ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่1 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกวา่ 255 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว พร้อมป้ายโครงการและป้าย ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

โครงการชัวคราวอย่างละ ( 2 หมู่บ้าน )
1   ป้าย รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต.บ้านวงัก าหนด

งบประมาณ
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

จุดเร่ิมต้น
ทีน่านางสนิท กันกลางดอน
พกิดั X=817507 , Y=1678671
จุดส้ินสุด
ทีน่านายอิ่ม  เคียวกลางดอน
พกิดั X=817469 , Y=1678436
ช่วงที ่2
 -  กวา้ง 5 ม. ยาว 340 ม. 146,100
หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกวา่ 255 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชัวคราวอย่างละ
1  ป้าย ก่อสร้าง ตามแบบที่
 อบต.บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีน่านาอิ่ม  เคียวกลางดอน
พกิดั X=817465, Y=1678435
จุดส้ินสุด
ทีน่านานางส ารวย  เจ้าสันเทียะ
พกิดั X=817394 , Y=1678135
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ชว่งที่ 3
 -  กวา้ง 5 ม. ยาว 280 ม. 208,200
หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกวา่ 210 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชัวคราวอย่างละ
1  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่
 อบต.บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีน่านางส ารวย   เจ้าสันเทียะ
พกิดั X=817394, Y=1678135
จุดส้ินสุด
ทีน่านายเอี้ยง  ไพสันเทียะ
พกิดั X=817433 , Y=1677863
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. 487,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายดอนต าแย-ค้างพลูกลาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่ 1 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 131.25 ลบ.ม. มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่  875 ตร.มพร้อมป้าย ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

โครงการและป้ายชัวคราว ( 2 หมู่บ้าน )
อย่างละ 1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
ที ่อบต.บ้านวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
พกิดั X=816832 , Y=1679310
จุดส้ินสุด
พกิดั X=816782 , Y=1678473
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 5 เมตร ยาว 106 เมตร 137,500 140,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
กลางบ้าน(จากส่ีแยกมะขาม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
ใหญ่เชื่อมถนนสายบ้านบุ - คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง (  ปี 61  50  เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่งผลผลิต
ด่านใน) ผลผลิตทางการเกษตร    ปี 62   56 เมตร ) สะดวก รวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวก
หมูท่ี ่2 ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย รวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 5  เมตร ยาว 300  เมตร 774,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
จากบ้านนายเชดิ - มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.15  เมตร หรือ จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
 บ้านนายเมิง่ คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง ปริมาตรคอนกรีต ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้าง เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 223,300 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ  กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
พ่อใหญ่ผาย ธงสันเทียะ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง  หนา0.15 เมตร หรือปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 60 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
400  ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ( 1 หมู่บ้าน )
และป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่บ้านนางนิภาพรรณ แสงนิรันดร์ชัย 

พกิดั X=811809 , Y=1673819
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนางล าพวน เดียขุนทด
พกิดั X=811724 , Y=1673829
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 โครงการถนนกอ่สร้าง เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ชว่งที ่ 1 192,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ   -กอ่สร้างถนน คสล. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
สายหนองขาม  คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 67 เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่งผล
หมูท่ี ่2 ผลผลิตทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลิตทางการเกษตรที่

ทีส่ะดวกรวดเร็ว หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย และปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว
กวา่ 50.25ลบ.ม.มีพืน้ทีเ่ทคอน ในการคมนาคม
กรีตไม่น้อยกวา่ 335 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราว อย่างละ
1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่
อบต.บ้านวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีไ่ร่นางเพชร  ดะขุนทด
พกิดั X=811561 , Y=1673456

จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนางสมศรี   รามโคกกรวด
พกิดั X=811524 , Y=1673399
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ชว่งที ่ 2
  -กอ่สร้างถนน คสล. 487,000
กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 131.25 ลบ.ม. มีพืน้ทีเ่ท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 875 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราว อย่างละ
1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่
อบต.บ้านวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
พกิดั X=811524, Y=1673399

จุดส้ินสุด
พกิดั X=811424, Y=1673259
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้าง เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 ม. 33,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 20 ม.  หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
นางเปล่ียน อ่องสันเทียะ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรคอนกรีต สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกวา่ 9 ลบ.ม. มีพืน้ที่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
60 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ( 1 หมู่บ้าน )
ชั่วคราว  จ านวน  1  ป้าย
ก่อสร้างตามแบบ ที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางเรณู ศิลปะ
พกิดั X=811974 , Y=1673832
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนางเดือนเพ็ญ เจิมขุนทด
พกิดั X=811992 , Y=1673841
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 449,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยศาลตาปู่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 120 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างตามแบบที ่อบต. ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

บ้านวงัก าหนด ( 1 หมู่บ้าน )
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางบัวริม งามเฉลียว
พกิดั X=811863 , Y=1673920  
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายจรัญ เจิมขุทนทด
พกิดั X=811882 , Y=1674060

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม. 568,900 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จากถนนคอนกรีตข้างสระวดั มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
เชื่อมหนองละมั่ง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร 360 ลบ.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว อบต. บ้านวงัก าหนด ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น ( 2 หมู่บ้าน )
ทีบ่้านนางละออ บินขุนทด 
พกิดั X=811849 , Y=1673509
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

จุดส้ินสุด
ทีน่านายจรัญ เอื้อสันเทียะ
พกิดั X=811828 , Y=1672896

11 กอ่สร้างประตูระบายน้ าแบบ เพือ่ให้มีประตูระบายน้ าเขา้- ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบ 88,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ส าหรับ กองชา่ง
บานยกระดับจาก ระบายน้ าออก อยา่งมีประ บานยกระดับ ปิด-เปิด จ านวน ทีม่ีน้ าใช้ อปุโภคและบริโภค
สระวัดโพธิ์เต้ีย - บึงสง่า สิทธิภาพ  2 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ า อยา่งเพียงพอ
หมู่ที ่3 ขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 20

ท่อน ก่อสร้างตามแบบ อบต.
บ้านวงั ก าหนด

12 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ลงหินคลุกกว้าง  5 เมตร 274,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายหลังโรงเรียนบ้านวัง- มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว  1,000  บาท  หนาเฉล่ีย จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านโนน  คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง 0.10   เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่  3 ผลผลิตทางการเกษตร  กอ่สร้างตามแบบ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย
ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น

94



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 313,700 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านวงัใหม-่หนองกลางดอน+B306มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่ 3 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ ปริมาตรอนกรีตไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 82.125 ลบ.มมีพืน้ทีร่วมพร้อม และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว คอนกรีตทางเชื่อมไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

547.50 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ( 1 หมู่บ้าน )
และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ
1   ป้าย ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
อบต.ก าหนด จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางส าเนียง ตาลพุดซา 
พกิดัX=813196,Y=167459 
จุดส้ินสุด ทีบ่้านนายอุดม ทัศกุล
พกิดั X=813109, Y=1674600
 -กว้าง 5  เมตร ยาว 175 เมตร หนา 487,000
0.15 เมตร มปีริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 131.25 ลบ.ม. หรือมพีื้นที่เท
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 875 ตร.ม.
พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยชั่วคราว
อยา่งละ 1  ปา้ย กอ่สร้างตามแบบที่
อบต.ก าหนด 
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

จดุเร่ิมต้น
พกิดั X=812958, Y=1674809
จดุส้ินสุด
พกิดั X=813079, Y=1674696

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนนหินคลุก กวา้ง 5. 713,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายโค้ง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
นานายแจ่ม ดิษฐ์สันเทียะ - คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
นานางลิ ทิพย์สันเทียะ ผลผลิตทางการเกษตร 525 ลบ.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที ่ 3 ทีส่ะดวกรวดเร็ว อบต. บ้านวงัก าหนด ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้น ( 2 หมู่บ้าน )
ทีน่านายแจ่ม ดิษฐ์สันเทียะ
พกิดั X=815640 , Y=1674607
จุดส้ินสุด
ทีน่านางลิ ทิพย์สันเทียะ
พกิดั X=815421 , Y=1673990
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน ซ่อมแซมรางระบายน้ า 36,621 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีทางระบายน้ า กองช่าง
น้ าบ้านนางจวน คาวโีชติ - มีทางระบายน้ าทีส่ามารถ ยาว 73 เมตร ทีไ่ด้รับความ ทีส่ะดวกรวดเร็วและ
บ้านนายบุญ ทนดี ระบายน้ าทีท่่วมขังได้ ฝา คสล. กวา้ง 0.40 เมตร สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ าท่วม
หมู่ที ่3 อย่างมีประสิทธภิาพ ยาว 0.50 เมตร ( 1 หมู่บ้าน )

ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางจวน คาวโีชติ
พกิดั X=813398 , Y=1674481
จุดส้ินสุด
ที่บา้นนางสาววรรณี ยนต์สันเทยีะ
พกิดั X=813471 , Y=1674473

16 โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 128,000 128,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยส่ีแยกทางเขา้ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านนายผัน คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง  - ปี 61   50  เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูที ่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร  -  ปี 62   50  เมตร ) สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบ อบต. และปลอดภัย
บ้านวัง ก าหนด ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

17 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่วงที ่1 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยบ้านผู้ใหญ่เสน่ห์ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ก่อสร้างถนน คสล. 266,400 ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่ 4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง   กวา้ง 4 เมตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 119 เมตร หนา0.15 เมตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว หรือ ปริมาตรคอนกรีต ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ไม่น้อยกวา่ 71.40 ลบ.ม. ( 1 หมู่บ้าน )
หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 476 ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการ
ชัวคราว อย่างละ 1 ป้าย
  จุดเร่ิมต้น
ทีส่วนนายพรหม ธงสันเทียะ
พกิดั X=812750 , Y=1676100
จุดส้ินสุด
ทีไ่ร่นายยืน อมฤก
พกิดั X=812732 , Y=1676211
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ช่วงที ่2
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 821 เมตร 221,800
 หนา 0.15 เมตร ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 492.60 ลบ.ม
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายบุญยืน  อมฤก
พกิดั X=812686 , Y=1676296
จุดส้ินสุด
ทีไ่ร่นายบุญยืน อมฤก
พกิดั X=812732 , Y=1676211
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

18 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่วงที ่1 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านวงัใหม่ -หนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ก่อสร้างถนน คสล. 287,900 ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 100 เมตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 75 ลบ.ม. ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย ( 1 หมู่บ้าน )
500 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 1 ป้าย ก่อสร้างตาม
แบบที ่อบต.บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีน่านายบุญส่ง  นนท์ขุนทด
พกิดั X=812494, Y=1675441
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนานายบุญส่ง  นนท์ขุนทด
พกิดั X=812502 , Y=1675340
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ช่วงที ่2
ก่อสร้างถนน คสล. 2,459,800
กวา้ง 5 เมตร ยาว 821 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่615.75 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 1 ป้าย ก่อสร้างตาม
แบบที ่อบต.บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีน่านางทองดี  แพทย์สันเทียะ
พกิดั X=813079, Y=1674696
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนานายบุญส่ง  นนท์ขุนทด
พกิดั X=812502 , Y=1675340
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

19 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 3.00 เมตรยาว 49 เมตร 72,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
คอนกรีตซอยพลับพลาชยั มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบ อบต. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น

20 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 496,600 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองกลางดอนเขื่อมถนน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
สายหลัก  หมู่ที ่4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 135  ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีรไม่น้อยกวา่ 900 ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที ่อบต. ( 1 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด  จุดเร่ิมต้น
พกิดั X=812766 , Y=1676096
จุดส้ินสุด
พกิดั X=812914 , Y=16746119
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

21 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 262,900 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยบ้านนายผัน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
(ต่อจากของเดิม) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ ปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร 70.20 ลบ.ม. วางทอ่คสล. ขนาด และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว ศก. 0.40 เมตร ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
จ านวน 5 ทอ่น กอ่สร้างตามแบบ ( 1 หมู่บ้าน )
ที่อบต. บา้นวังก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางแกร ดิษฐ์สันเทียะ
พกิดั X=812192 , Y=1676196
จุดส้ินสุด
ทีน่านายหมาย นาคสันเทียะ
พกิดั X=812098 , Y=1676128

22 โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรง เพือ่ให้ประชาชนมีระบบ ขนาดสูง 20 เมตร ความจุ 629,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
แชมเปญ บ้านหนองกลางดอน ประปาทีไ่ด้มาตรฐานไวใ้ช้ 20 ลบ.ม. แบบตอกเข็ม จ านวนครัวเรือน การอุปโภค - บริโภค
หมู่ที ่4 ส าหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน ก่อสร้างตามแบบ อบต. ทีใ่ช้น้ า

บ้านวงั ก าหนด มีความสะดวก
เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 179,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยพลับพลาชัย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 48 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน ( 1 หมู่บ้าน )
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายบุญเทียม ไพสันเทียะ
พกิดั X=811674 , Y=1676355
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายทองอยู่ ลือชา
พกิดั X=811650 , Y=1676294
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

24 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 3.50 เมตร 175,000 457,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยบ้านผู้ใหญ่เชื่อมถนน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 350 เมตร  จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
ลาดยาง  คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่5 ผลผลิตทางการเกษตร กอ่สร้างตามแบบ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว
 - ปี  61   94  เมตร ในการคมนาคม
 - ปี  62   256  เมตร เพิม่ขึ้น

25 โครงการสร้างถนน คสล.ซอย เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 3.5 เมตร ยาว 49 เมตร 91,000 ร้อยละหรือจ า ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
บ้านสวัสด์ิ   อมฤก มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.15 เมตร นวนครัวเรือนที่ ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่5 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบ อบต. ได้รับความสะ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวัง ก าหนด ดวก รวดเร็วและ ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการ ทีส่ะดวกรวดเร็ว

คมนาคมเพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

26 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร 191,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยบ้านพ่อใหญ่จอย - มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านนายเอื้อม คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง คอนกรีตไม่น้อยกว่า ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่ 5 ผลผลิตทางการเกษตร 49.50 ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุก สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว ตามสภาพ และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่วงที ่1 264,900 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

สายกลางบ้าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ก่อสร้างถนน คสล. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 77 เมตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 69.30 ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ลบ.ม. หรือมีพืน่ทีเ่ทคอนกรีตไม่. ( 1 หมู่บ้าน )
น้อยกวา่ 462 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการ
ชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบที่ อบต.บา้นวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางทับ เทีย่งตรง
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

พกิดั X=814634 , Y=1679456
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายสันติ ช านิพงษ์
พกิดั X=814628, Y=1679535
ช่วงที ่2
ก่อสร้างถนน คสล. 262,600
กวา้ง 6 เมตร ยาว 76 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 68.40 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครง
การชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.บ้านวงั
ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายสันติ  ช านิพงษ์
พกิดั X=814628 , Y=1679535
จุดส้ินสุด
ทีน่านายด า  รามโคกกรวด
พิกัด X=814611 , Y=1679716
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  5 ม. 487,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองน้ าใส - คูเมือง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ต.บัลลังก์ หมู่ที ่5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 131.25 ลบ.ม.มพีื้นที่เทคอนกรีต และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว ไมน่อ้ยกว่า  875  ตร.ม.พร้อมปา้ย ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

โครงการและปา้ยโครงการชั่วคราว ( 1 หมู่บ้าน )
อยา่งละ 1  ปา้ย กอ่สร้างตามแบบที่ 
อบต. บา้นวังก าหนด  จดุเร่ิมต้น
 พกิดัX=813981,Y=1680492
จดุส้ินสุด
X=813888,Y=1680637

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 3.50 ม. 266,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยบ้านนายคนึง  อมฤก มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง คอนกรีตไม่น้อยวา่ 71.40 ลบ.ม สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว 476 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ  1 ( 1 หมู่บ้าน )
ป้าย ก่อสร้างตามแบบทีอ่บต.

108



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

จดุเร่ิมต้นที่บา้นนายเลาะ วีระแพทย ์
 พกิดั X=814734,Y=1679459 
จดุส้ินสุดที่บา้นนายคนงึ  อมฤก
พกิดั X=814809 , Y=1679530

30 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ชว่งที ่1 กอ่สร้างถนน คสล. 262,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอย 2  มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร  จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่ 6 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา  0.15  เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กอ่สร้างตามแบบ อบต สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ชว่งที ่2 กอ่สร้างถนน คสล. 193,900
กว้าง 5 เมตร ยาว 64 เมตร  
หนา  0.15  เมตร มีปริมาตร
คอนกรีต 48  ลบ.ม. หรือมี
พืน้ทีเ่ทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
320  ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก    
กว้างเฉล่ียด้านละ 0.50 เมตร
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราว อย่างละ  1  ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต
บ้านวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีว่ดัป่าโคกสะอาดคงคาราม
พกิดั X=812599, Y=1672596

จุดส้ินสุด
ทีว่ดัป่าโคกสะอาดคงคาราม
พกิดั X=812658 , Y=1672568
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

31 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี งานดนิ กว้าง 5.00 ม.ยาว 98,000 ร้อยละหรือจ า ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
เสริมหินคลุก สายหนองละมัง่- มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ 130 ม.หนา 0.50 ม. นวนครัวเรือนที่ ใชใ้นการคมนาคมและ
หนองตะครอง  คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง งานหินคลกุ กว้าง 5.00 ม. ได้รับความสะ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่ 6 ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. ดวก รวดเร็วและ ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล.  2  จดุ  จดุที ่1 ปลอดภัยในการ ทีส่ะดวกรวดเร็ว
ท่อ คสล ขนาด  1.00  ม. คมนาคมเพิม่ขึ้น
จ านวน  6  ท่อน จดุที ่2 ท่อ
คสล ขนาด  0.40  ม.
จ านวน  6  ท่อน   กอ่สร้าง
ตามแบบ อบต.บ้านวังก าหนด

32 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ลงดินเสริมกว้าง 4 เมตร ยาว 264,000  ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
เสริมหินคลุกสายโคกสะอาด- มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ 800 เมตร สูงเฉล่ีย0.50 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หนองตะครอง ซอย 2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กว่าหรือปริมาตรดินเสริมไม่ ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่6 ผลผลิตทางการเกษตร น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.ลงหิน สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว คลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 800 และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ในการคมนาคม
หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

33 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่วงที ่ 1 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมหินคลุกสายหนอง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ก่อสร้างถนน คสล. 143,900 ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ละมั่ง - หนองตะครอง  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 335 เมตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่ 6 ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว หินคลุกไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
251.25 ลบ.ม.หรือคิดเป็นพืน้ที่ ( 1 หมู่บ้าน )
หินคลุกไม่น้อยกวา่ 1,675
ตร..ม.พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชี่วคราว อย่างละ
1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต.
บ้านวงี ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีไ่ร่นางล าพวน เดียขุนทด
พกิดั X=812606 , Y=1672240
จุดส้ินสุด
ทีไ่ร่นายประจวบ ริมสันเทียะ
พกิดั X=812604 , Y=1671913
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ช่วงที ่ 2 174,700
ก่อสร้างถนน คสล.
กวา้ง 5 เมตร ยาว 235 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกวา่ 881.25 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชี่วคราว อย่างละ
1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต.
บ้านวงี ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีไ่ร่นายประจวบ ริมสันเทียะ
พกิดั X=812604 , Y=1671913
จุดส้ินสุด
ทีไ่ร่นายวรีะพันธ ์  อิงสันเทียะ
พกิดั X=812623 , Y=1671678
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

34 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ด าเนินการปรับปรุงระบบ 300,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน อุปโภคทีส่ะดวก  สะอาด ประปาให้ได้มาตรฐาน ทีไ่ด้รับ อุปโภคทีส่ะดวก  สะอาด
หมู่ที ่6 และเพียงพอ ประโยชน์ และพียงพอ

( 2 หมู่บ้าน )

35 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 830,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมหินคลุกสายหนองละมั่ง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
 - หนองสรวง  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่ 6 ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกวา่ 750 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างตามแบบที ่อบต. ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
บ้านวงัก าหนด ( 1 หมู่บ้าน )
จุดเร่ิมต้น
ทีไ่ร่นานายจิต ธงสันเทียะ
พกิดั X=812133 , Y=1672990
จุดส้ินสุด
ทีน่าบวร นพขุนทด
พกิดั X=811788 , Y=1672102
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

36 โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรง เพือ่ให้ประชาชนมีระบบ ก่อสร้างถังเหล็กรูปทรงถ้วย 385,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
แชมเปญ บ้านโคกสะอาด ประปาทีไ่ด้มาตรฐานไวใ้ช้ แชมเปญ ขนาดสูง 20 เมตร จ านวนครัวเรือน การอุปโภค - บริโภค
หมู่ที ่6 ส าหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน ความจุ 20 ลบ.ม. ทีใ่ช้น้ า

ก่อสร้างตามแบบ อบต. มีความสะดวก
บ้านวงั ก าหนด เพิม่ขึ้น

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 494,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอย 1 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่6 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง  มีปริมาตรอนกรีตไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 138 ลบ.ม.หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 920 ร.ม.พร้อมป้าย ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

โครงการและป้ายโครงการชั่วคราว ( 1 หมู่บ้าน )
ชอย่างละ 1  ป้ายก่อสร้าง
ตามแบบที ่อบต.บ้านวงัก าหนด
จดุเร่ิมต้น
พกิดั X=8125642 , Y=1672982
จุดส้ินสุด
พกิดั X=812631 , Y=1673208
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

38 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี   -กว้าง 4  เมตร ยาว 113  เมตร หนา 240,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยโคกไม้แดง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ 0.15  เมตร กอ่สร้างตามแบบ อบต. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง บา้นวัง ก าหนด ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร   -กว้าง 5  เมตร ยาว 175 เมตร หนา 487,000 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร มปีริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ย และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

กว่า 131.25 ลบ.ม.หรือพื้นที่เทคอน ในการคมนาคม
กรีตไมน่อ้ยกว่า 875 ตร.ม.พร้อมปา้ย เพิม่ขึ้น
โครงการและปา้ยชั่วคราว อยา่งละ  1 

ปา้ย กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บา้นวัง

ก าหนด จดุเร่ิมต้น พกิดั X=814475,

,Y=1677979          จดุส้ินสุด

พกิดั X=814644 , Y=1677958

39 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยบ้านนายแฉ่ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ครัวเรือนที่ได้รับ ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัใน ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว การคมนาคมเพิ่มขึ้น ทีส่ะดวกรวดเร็ว

เพิ่มขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพือ่ให้ประชาชน ช่วงที ่1 548,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีทางระบายน้ า กองช่าง
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. มีทางระบายน้ าทีส่ามารถ  - วางทอ่ระบายน้ าขนาด ศก 0.40 ม. ทีไ่ด้รับความ ทีส่ะดวกรวดเร็วและ
หมู่ที ่ 7 ระบายน้ าทีท่่วมขังได้ ระยะทางรวมบอ่บอ่พกั 318 ม. สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ าท่วม

อย่างมีประสิทธภิาพ ดินถมหลังทอ่ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. ( 1 หมู่บ้าน )
 - ทอ่ คสล. ขานด 0.40 ม. จ านวน 
289 ม.บอ่พกั คสล.ขนาด 0.81 ม. 
ยาว 1.24 ม. จ านวน 5 บอ่
 - ทอ่ คสล. ขนาด 0.80 ม. จ านวน

23 ม. บอ่พกั คสล.ขนาด 1.28 ม.
ยาว 1.24 ม. จ านวน 1 บอ่
พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อยา่งละ 1 ปา้ย
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.
บา้นวังก าหนด
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายหวน กลึงกลางดอน
พกิดั X=812606 , Y=1672240
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายจ านงค์  เชิญกลาง
พกิดั X=814809 , Y=1679195
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. 178,500 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยแรมโบ้ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กวา่ 46.80 ลบ.ม. ก่อสร้างตาม และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว แบบที ่อบต. บ้านวงัก าหนด ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้นทีบ่้านนางประภา ( 1 หมู่บ้าน )
ธปูพุทธาพิกัด X=814587 , 
 , Y=1679056 จดุส้ินสุด
ที่บา้นนางกหุลาบ กลึงกลางดอน
พกิดั X=814598 , Y=1679121
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. 224,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยบ้านนายแฉ่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กวา่ 60 ลบ.ม. ก่อสร้างตาม และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว แบบทีอ่บต. บ้านวงัก าหนด ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้น ( 1 หมู่บ้าน )
ที่บา้นนางส าเนยีง เล่ียนสันเทยีะ
พกิดั X=814664 , Y=1679100
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนางหลอม อมฤก
พกิดั X=814729 , Y=1679126

43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 159,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยนาบุง่ บ้านถนนวารี มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.10 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ก่อสร้างตามแบบ อบต. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่งผลผลิต

ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวงั ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวก
ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย รวดเร็ว
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่วงที 1 267,800 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายนาบุง่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ก่อสร้างถนน คสล. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง 4 เมตร ยาว 120 เมตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 72 ลบ.ม. ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

หรือคิดเป็นพืน้ทีเ่ทคอนกรีต ( 1 หมู่บ้าน )
ไม่น้อยกวา่ 480  ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางเลิง  ใจชอบ
พกิดั X=812962, Y=1678633
จุดส้ินสุด
ทีน่านายพอดี   ใจชอบ
พกิดั X=815027 , Y=1678714
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ช่วงที 2 1,530,000
ก่อสร้างถนน คสล.
กวา้ง 4 เมตร ยาว 680 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 408 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายพอดี  ใจชอบ
พกิดั X=815027, Y=1678714
จุดส้ินสุด
ทีไ่ร่นายวนั   ใจชอบ
พกิดั X=815425 , Y=1678298
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

45 โครงการกอ่สร้าง เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างลอดเหล่ียมขนาด 305,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ท่อลอดเหล่ียม ล าค้างพลู มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ 1.80 x1.80 เมตร  จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่8  คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง ยาว 9 เมตร จ านวน 2  ชอ่ง ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กอ่สร้างตามแบบ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น

46 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 3  เมตร ยาว 50 เมตร 80,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยบ้านนางอนู แคสันเทียะ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมู ่ 9 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบ อบต. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวังก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

47 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร 100,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
แยกคอกวัว - บ้านนางเปรียว มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่ 8 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง ไหล่ทางลูกรัง ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ขา้งละ 0.50 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น

48 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 3 เมตร  ยาว 21 เมตร  34,650 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายบ้านชเูดช มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.10  เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่8 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

49 วางท่อระบายน้ าระเลิง เพือ่ให้มีท่อระบายทีม่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø. 31,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีทางระบายน้ า กองชา่ง
หนองตาล มาตรฐานสามารถระบายน้ า 1.00 เมตร จ านวน 14  ท่อน จ านวนครัวเรือน ทีส่ะดวกรวดเร็วและ
หมูท่ี ่8 อยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมเทหยาบ ทีไ่ด้รับความ ลดปัญหาน้ าท่วม

รองพืน้ และก าแพงปากท่อ เดือดร้อนจาก
น้ าท่วมขงัลดลง

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่างที ่1 315,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายป่าตาลาด มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ก่อสร้างถนน คสล. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่8 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง  - กวา้ง 4 เมตร  ยาว  141 เมตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร  หนา0.15 เมตร หรือมีปริมาตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 84.60 ลบ.ม. ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย ( 1 หมู่บ้าน )
กวา่ 564  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ
1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด จุดเร่ิมต้น
ที่บา้นนายอมร เนาว์สันเทยีะ
พกิดั X=813770, Y=1674759
จุดส้ินสุดที่ส่วนนายอนันต์  เนาว์สันเทียะ

พกิดั X=813678 , Y=1674793
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ช่างที ่2
ก่อสร้างถนน คสล. 266,400
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 119 เมตร
หนา0.15 เมตร มีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 71.40 ลบ.ม.
หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย
476 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชัวคราวอย่างละ
1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
  จุดเร่ิมต้น 
ที่นานางละออ   ศรีวะรมย์
พกิดั X=813561 , Y=1674798
จุดส้ินสุด
ที่บา้นนายอนนัต์  เนาว์สันเทยีะ
พกิดั X=813678 , Y=1674793

126



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี  - กวา้ง 5 เมตร  ยาว  175 เมตร 487,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีทางระบายน้ า กองช่าง
สายบ้านวงัใหม-่หนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ  หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร ทีไ่ด้รับความ ทีส่ะดวกรวดเร็วและ
หมู่ที ่8 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 131.25 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ าท่วม

ผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย ( 1 หมู่บ้าน )
ทีส่ะดวกรวดเร็ว กวา่ 875  ตร.ม. ร้อมป้ายโครงการ

และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ
1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด จุดเร่ิมต้น
พิกัด X=812958, Y=1674809
จุดส้ินสุด
พิกัด X=812833 , Y=1674937

52 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ให้ประชาชนมีทางระบาย ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 300,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีทางระบายน้ า กองชา่ง
รอบหมูบ่้าน ทีม่ีมาตฐาน สามารถระบาย ระยะทาง  500  เมตร จ านวนครัวเรือน ทีส่ะดวกรวดเร็วและ
หมูท่ี ่ 9 น้ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทีไ่ด้รับความ ลดปัญหาน้ าท่วม

เดือดร้อนจาก
น้ าท่วมขงัลดลง
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

53 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 498,300 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านวงัใหม-่หนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 172 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่3 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 129 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

860  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ( 1 หมู่บ้าน )
และป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 1  ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายอุดม   ทัศกุล
พกิดั X=813143 , Y=1674540
จุดส้ินสุด
ทีน่า'ทองดี  แพทย์สันเทียะ
พกิดั X=813079, Y=1674696
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 461,600 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายทางเข้าหมู่บ้าน - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 155 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านดอนมะยม หมู่ที ่ 9 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่120.15 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

775 ตร.ม.พืน้ทีท่างเชื่อม26 ตร.ม. ( 1 หมู่บ้าน )
พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ
1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่นานายปราโมทย ์กล้ากลางดอน
พกิดั X=815235 , Y=1679567
จุดส้ินสุด
ที่บา้นนางมนทริา ทพิยก์ระโทก
พกิดั X=815265 , Y=1679420
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ช่วงที ่1 83,900 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยหนองกระสัง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่9 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว กวา่ 22.50 ลบ.ม. หรือมี ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

พืน้ทีเ่ทคอนกรึตไม่น้อยกวา่ ( 1 หมู่บ้าน )
150  ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว จ านวน  1  ป้าย
 ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางสอิ้ง โสขุนทด
พกิดั X=815243 , Y=1680037
จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนางอาภรณ์ นนท์ขุนทด
พกิดั X=815256 , Y=1679990
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

70 โครงการปรับปรุงถนนสายข้าง เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ปรับปรุงถนนสายขา้งบงึสง่า 59,200           กองช่าง
บึงสง่าด้านทิศใต้  หม่ที ่11 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง  4  เมตร ยาว  200  เมตร
บ้านวงัสง่า คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาตร

ผลผลิตทางการเกษตร หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า  120 ลบ.ม.
ทีส่ะดวกรวดเร็ว พร้อมปา้ยโครงการชั่วคราว จ านวน 

1  ปา้ย กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.
บา้นวัง ก าหนด จดุเร่ิมต้น บา้นนาย
สมบติั  อมฤก  พกิดั X=813611 , 
Y=1674434 

จดุส้ินสุด บา้นนายเฉลิม  พงิโคกกรวด
พกิดั X=813805 , Y=1674374
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

56 โครการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 4 เมตร  ยาว 56 เมตร 119,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยนางเป้า  มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่10 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบ อบต. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น

57 โครการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ชว่งที ่1 72,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยบ้านนายเฉลียว  มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 3  ม.  ยาว 45 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่10 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15  เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กอ่สร้างตามแบบ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

ฃ่วงที ่ 2 33,200
ก่อสร้างถนน คสล.
กวา้ง 3.00 ม.  ยาว  20 เมตร
หนา 0.15  เมตร มีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  9 ลบ.ม
หรือพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่
60  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว  จ านวน   1  ป้าย
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
บ้านวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายชูชาติ  ไชยสิทธิ์
พกิดั X=816710 , Y=1679664

จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายเฉลียว   ขุนสันเทียะ
พกิดั X=816698, Y=1679662
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

58 โครการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 186,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยบ้านนายอดุม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กวา้ง 3  ม.  ยาว  111 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่10 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15  เมตร มีปริมาตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 49.95 ลบ.ม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว หรือพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

333  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ในการคมนาคม
ชั่วคราว  จ านวน   1  ป้าย เพิม่ขึ้น
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
บ้านวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายโชติ  ฟีสันเทียะ
พกิดั X=816769, Y=1679903

จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายอุดม  เคียวกลางดอน
พกิดั X=816662, Y=1679875
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

59 โครการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 42,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
ซอยบ้านนายทองดี มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กวา้ง 5  ม.  ยาว  11เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี ่10 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15  เมตร มีปริมาตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่  11.20 ลบ.ม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว หรือพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว

55 ตร.ม.พืน้เททางเชื่อม 19.73 ในการคมนาคม
ตร.ม เพิม่ขึ้น
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
บ้านวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนายประทีป  คมสันเทียะ
พกิดั X=816751, Y=1679806

จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายประทีป  คมสันเทียะ
พกิดั X=8166762, Y=1679806
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

60 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ให้ประชาชนมีทางระบาย ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 225,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีทางระบายน้ า กองชา่ง
หน้าศาลา  SML- สระประปา น้ าทีม่ีประสิทธิภาพ สามารถ ระยะทาง  50  เมตร จ านวนครัวเรือน ทีส่ะดวกรวดเร็วและ
หมูที ่10 ระบายน้ าได้อยา่งมีประสิทธิ ทีไ่ด้รับความ ลดปัญหาน้ าท่วม

ภาพ เดือดร้อนจาก
น้ าท่วมขงัลดลง

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 7 ม. 306,300 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายดอนใหม่ - หนองแวง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 77 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 80.85 ลบ.ม. มีพืน่ทีเ่ทคอนกรีต และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 539 ตร.ม.ก่อสร้างตาม

แบบที ่อบต.บ้านวงั ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น ( 1 หมู่บ้าน )
ทีบ่้านนายอุดม เคียวกลางดอน
พกิดั X=816438 , Y=1674759
จุดส้ินสุด
ทีน่านายก่วง โพธิ์ถาวร
พกิดั X=816451 , Y=1680005
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. 494,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายฝ่ังห้วย  บ้านดอนใหม่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที ่ 10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 138 ลบ.ม. มีพืน่ทีเ่ทคอนกรีต และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 920 ตร.ม.พร้อมป้าย ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

โครงการและป้ายโครงการชั่วคราว ( 1 หมู่บ้าน )
อย่างละ 1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
ที ่อบต.บ้านวงั ก าหนด 
จุดเร่ิมต้น
พกิดั X=816782 , Y=1679848
จุดส้ินสุด
พกิดั X=817006 , Y=1679839

63 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร 72,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายฝ่ังบึงสง่า มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.10  เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
(ขา้งอบต.บ้านวัง) คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบ อบต. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่11 ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

64 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กว้าง 6 เมตร 660,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายทางแยกทิศใต้บึงสง่า มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 3,000 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
เชื่อมทางผ่านต าบลค้างพลู คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใชใ้นการขนส่ง
หมูท่ี ่11 ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. 708,900 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

สายหัวสะพานบ้านวงัสง่า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
เชื่อมทางบ้านบุ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่11 ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 150 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่  1,000 ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
ตร.ม.วางท่อ คสล.ขนาด ศก ( 1 หมู่บ้าน )
1.00 เมตร จ านวน  11 ท่อน
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราว อย่างละ
1  ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที ่อบต.
บ้านวงัก าหนด
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วย
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

จุดเร่ิมต้น
ทีน่านางสมจิต จอดสันเทียะ
พกิดั X=813374 , Y=1674190
จุดส้ินสุด
ทีน่านายสมจิต ยศสันเทียะ
พกิดั X=813177 , Y=1674270

66 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กวา้ง 5 เมตร ยาว 196 เมตร 159,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหัวสะพานบ้านวงัสง่า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.10 เมตร หรือ ปริมาตร ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
เชื่อมทางบ้านบุ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หินคลุกไม่น้อยกวา่ 147 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่11 ผลผลิตทางการเกษตร ก่อสร้างตามแบบที ่อบต. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว บ้านวงัก าหนด ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น ( 1 หมู่บ้าน )
ทีน่านางสมจิต จอดสันเทียะ
พกิดั X=813374 , Y=1674190
จุดส้ินสุด
ทีน่านายสมจิต ยศสันเทียะ
พกิดั X=813177 , Y=1674270
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 487,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านนางทองอยู่ - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 175 ม.หนา 0.15 ม.มพีื้นที่เทคอนกรีต ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ทางผ่านค้างพลู คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไมน่อ้ยกว่า  875 ตร.ม. หรือปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
(ต่อจากเดิม) ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 131.25 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที ่11 ทีส่ะดวกรวดเร็ว พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว

ชั่วคราว อยา่งละ 1  ปา้ย ( 1 หมู่บ้าน )
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.
 บา้นวังก าหนด    จดุเร่ิมต้น
พกิดั X=813782 , Y=1674306
จดุส้ินสุด
พกิดั X=813945 , Y=1674281

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนทีม่ี ก่อสร้างถนน คสล. ลงดินเสริม 363,400 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านนายแหม่ว - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 3 ม. ยาว 138 ม. ทีไ่ด้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ไปทุง่นา คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 ม. วางท่อ คสล. สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที ่11 ผลผลิตทางการเกษตร ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ะดวกรวดเร็ว 138 ท่อน ก่อสร้างตามแบบที่ ในการคมนาคม ทีส่ะดวกรวดเร็ว
อบต. บ้านวงัก าหนด ( 1 หมู่บ้าน )
จุดเร่ิมต้น
ทีบ่้านนางแม้น หงษ์สันเทียะ
พกิดั X=813367 , Y=1674319
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จุดส้ินสุด
ทีบ่้านนายอนันโท เกิดสันเทียะ
พกิดั X=813368 , Y=1674201

69 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา เพือ่เบิกจ่ายเงินเพิม่ค่างวดงาน เพือ่จ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญา 200,000   200,000    200,000  200,000  ร้อยละของ ผู้รับจ้างได้รับเงินชดเชย กองช่าง
(ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ แบบปรับราคา (ค่า K) ผู้รับจ้าง (ค่าK) ตามสัญญา

(ค่า K) ตามจ านวนเงิน ตามกฎหมาย ระเบียบ ได้รับเงิน
ทีค่ านวณและตรวจสอบ และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง ขดเชย
ความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้าง (ค่า K) 100 %

      รวม                จ านวน  70  โครงการ 3,495,500 7,276,550 11,123,500 3,940,821 2,298,900  -  -  -
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1 อุดหนุนการบริหารกิจการ เพือ่จ่ายเงินอุดหนุนให้กิจการ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของเงิน การบริหารงานเป็นไปอย่าง กองช่าง
ประปา ประปาเพือ่ใช้ในการบริหาร ประปาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ ทีอุ่อหนุน มีประสิทธภิาพ

งานของกิจการ ของ อบต. กิจกรรมประปา

2 อุดหนุนคณะกรรมการไฟฟ้า เพือ่ให้ระบบไฟฟ้าพลังงาน ด าเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 50,000 50000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครัว ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง
พลังแสงอาทิตย์ อบต. บ้านวงั แสงอาทิตย์มีประสิทธภิาพ พลังแสงอาทิตย์ เรือนทีใ่ช้ไฟฟ้า ด้านไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง

พร้อมในการใช้งาน พลังงานแสง ทุกครัวเรือน
อาทิตย์

รวม                 จ านวน  2  โครงการ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมชุน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก

ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นดอนต าแย ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่1 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (75 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นบ ุ  ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่2 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (139 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด

3 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นวัง   ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูที ่3 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (163 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด

143



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นหนองกลางดอน ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่ 4 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (151 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.

หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด

ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด

5 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นหนองน้ าใส ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่5 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (136 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นถนนวารี ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่7 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (169 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด

7 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นดอนมะยม ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่9 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (37 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านัก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ปลัด  อบต.
บา้นดอนใหม่  ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่10 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (111 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด

9 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ด าเนินการจัดหา 110,300 110,300 110,300 ประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ กองการ
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น  ส าหรับออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้รับประโยชน์ ส าหรับการออกก าลังกาย ศึกษาฯ
บา้นวังสง่า ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด จ านวน และมีสุขภาพร่างกาย
หมูท่ี ่11 และมีสุขภาพร่างกาย พร้อมเทพืน้รองรับ (80 ครัวเรือน) ทีแ่ข็งแรง

ทีแ่ข็งแรง เคร่ืองออกก าลังกาย
ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 14  ม.
หนา 0.10 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวังก าหนด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

10 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลัง เพือ่ใหป้ระชาชนมีวัสดุ ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออก 80,500 80,500 จ านวนเคร่ือง ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านัก
กายประจ าหมูบ่า้น  อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย ก าลังกายกลางแจ้ง  ออกก าลังกาย การออกก าลังกายและมี ปลัด อบต.
บา้นโคกสะอาด ทีม่ีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด ( 5 เคร่ือง ) สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง
หมูท่ี ่ 6

      รวม                จ านวน   10  โครงการ 0 1,073,200 1,073,200 992,700 0  -  -  -
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี อุดหนุนงบประมาณตาม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนได้แสดงออก กองการ

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวนีย์ ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ โครงการ เงินทีอุ่ดหนุน ถึงความกตัญญูกตเวทติา ศึกษาฯ
ทา้วสุรนารี อ าเภอโนนไทย ทา้วสุรนารี อ าเภอโนนไทย ต่อดวงทพิย์วิญญาณ

2 โครงการสืบสานประเพณี เพือ่อนุรักษป์ระเพณีและ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 150,000 จ านวน ประเพณีวัฒนธรรม กอง
วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วัฒนธรรมทอ้งถิ่น วันผู้สูงอายุประจ าปี ผู้เข้าร่วม ของไทยสามารถสืบทอด การศึกษาฯ

โครงการ ใหอ้ยู่คู่กับสังคมไทย
( 150 คน )

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ จัดการแข่งขันกีฬาสากล 250,000 250,000 จ านวนของ เยาวชนและประชาชน กอง
ต้านยาเสพติด "อบต.บา้นวัง ประชาชนสนใจเล่นกีฬา และกีฬาพืน้บา้น ผู้เข้าร่วม สนใจเล่นกีฬาและใช้เวลา การศึกษาฯ
เกมส์ " เพือ่สุขภาพและหา่งไกล โครงการ ว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

ยาเสพติด ( 200 คน )

      รวม                จ านวน   3  โครงการ 160,000 10,000 10,000 260,000 260,000  -  -  -
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

7.3 แผนงานเคหะและชุมชุน
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพือ่ใหป้ระชาชนมีลานกีฬา ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬา 1,900,000 จ านวน ประชาชนและเยาวชน กองช่าง

เอนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น  ทีไ่ด้มาตรฐาน  สามารถ พร้อมไฟฟา้แสงสว่าง สนามกีฬา มีสถานทีส่ าหรับ
หมูท่ี ่7 รองรับประชาชนทีส่นใจทีจ่ะ ( 1  แหง่ ) ออกก าลังกายและ

เล่นกีฬาอย่างเพยีงพอ เล่นกีฬาอย่างเพยีงพอ
2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพือ่ใหป้ระชาชนและเยาวชน ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬา 1,900,000 จ านวน ประชาชนและเยาวชนมี กองช่าง

เอนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น  สนใจเล่นกีฬาและมีสถานที่ พร้อมไฟฟา้แสงสว่าง ผู้เล่นกีฬา สถานทีส่ าหรับออกก าลัง
หมูท่ี ่3 ส าหรับออกก าลังกาย ( 50 คน ) กายและเล่นกีฬาท าให้

เพือ่สุขภาพและหา่งไกล หา่งไกลจากยาเสพติด
ยาเสพติด

      รวม                จ านวน    2  โครงการ 1,900,000 0 0 0 1,900,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที ่8 ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใหป้ระชาชนและ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชน , ผู้น าชุมชน ส านกั

จริยธรรมและการปอ้งกนั เจ้าหนา้ที่ของรัฐมคุีณธรรม ผู้เข้าร่วม เจ้าหนา้ที่ของรัฐมคุีณธรรม ปลัด อบต.
การทุจริต จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต โครงการ จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต

( 100 คน )

2 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนได้รับทราบ ส านกั
ดูแลเว็บไซต์ จ้างเหมาปรับปรุงและดูแล เว็บไซต์ ของ อบต.บา้นวัง ผู้เข้ามา ข้อมลูการบริหารงานของ ปลัด อบต.

เว็บไซต์ ของ อบต.บา้นวัง เยีย่มชม อบต. และสามารถแสดง
เว็บไซต์ ความคิดเหน็ได้อย่าง
อบต. สะดวกรวดเร็ว

( 500 คน )

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อใหป้ระชาชนและองค์กร ลงพื้นที่จัดฝึกอบรม 60,000 จ านวน องค์กรและประชาชน ส านกั
เกีย่วกบัประชาธิปไตยและ เข้ามาแสดงความคิดเหน็ ใหค้วามรู้ใหแ้กป่ระชาชน ผู้เข้าร่วม มบีทบาทและส่วนร่วม ปลัด อบต.
การมส่ีวนร่วมของประชาชน ความต้องการ และเสนอ จ านวน  11  หมูบ่า้น โครงการ ในการพัฒนาท้องถิน่
ใน  อบต. โครงการต่าง ๆ   ( 600 คน )

4 โครงการฝึกอบรมและดูงาน เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร ด าเนนิการจัดฝึกอบรมและ 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านกั
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ สมาชิก อบต.  พนกังานส่วน ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม อบต. พนกังานส่วนต าบล ปลัด อบต.
ปฏบิติังานของผู้บริหาร ต าบล ลูกจ้างประจ า และ โครงการ ลูกจ้างประจ า และ
สมาชิก สภา อบต.    พนกังานจ้างอบต.บา้นวัง มคีวามรู้ พนกังานจ้างอบต.บา้นวัง
พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้าง มคีวามรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึน้ มคีวามรู้ความเข้าใจ
ประจ า และพนกังานจ้าง ในบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 70% ในบทบาทหนา้ที่
อบต.บา้นวัง และมโีอกาสได้เรียนรู้ ของตนเองและได้เรียนรู้

การบริหารงานของ อปท. การบริหารงานของ อปท.
ที่ประสบความส าเร็จ ที่ประสบความส าเร็จ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูที่ถูกต้อง ด าเนนิการจ้างสถานศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ สามารถน าข้อมลูมา ส านกั
ของประชาชนในการเข้า ครบถ้วนเกีย่วกบัการบริการ ท าการส ารวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้าร ปลัด อบต.
รับบริการของ อบต. ประชาชน ของประชาชนที่เข้ารับบริการ ของประชาชน บริหารของ อบต. 

ของ อบต. 90% มปีระสิทธิภาพมากขึน้
6 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนมคีวามรู้เร่ือง ส านกั

เร่ือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมลูข่าวสารต่างของ แกป่ระชาชน ผู้เข้าร่วม ข้อมลูข่าวสารต่างของ ปลัด อบต.
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 อบต.ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าว โครงการ อบต.ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าว

สารของทางราชการ ( 100 คน ) สารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540

7 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ลงพื้นที่  11  หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนได้รับ ทุกส่วน
ใหบ้ริการประชาชน ความสะดวกในการ เพื่อใหบ้ริการแประชาชน ผู้เข้ารับบริการ ความสะดวกในการ ราชการ

เข้ารับบริการของ อบต. เช่น ช าระภาษ ี, ร้องทุกข์ ของ อบต. เข้ารับบริการของ อบต.
ติดต่อสอบถาม ฯลฯ ( 100 คน )
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ ด าเนนิการซ่อมแซมหอกระจายข่าว 40,400 จ านวนหมูบ่า้น ประชาชนได้รับรู้ ส านกั
หมูบ่า้น และรวดเร็ว  - Power Mixer 1,000 วัตต์ ประโยชน์ และรวดเร็ว
หมูท่ี่ 3    FM Redio, USB, SD Card ( 1 หมูบ่า้น )

   1 เคร่ือง
 - ไมโครโฟนพร้อมขา 1 ชุด
 - ล าโพงฮอน 4 ตัว
 - สายดรอปวายด์ 2x0.90 มม.
   200 เมตร - ค่าแรงติดต้ัง

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อสร้างจิตส านกึในด้าน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด 100,000 100,000 100,000 จ านวน ส านกั
ต่าง ๆ ขององค์การบริหาร จิตสาธารณะอย่างต่อเนือ่ง งานต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ผู้เข้าร่วม ปลัด อบต.
ส่วนต าบลบา้นวัง ส่วนต าบลบา้นวัง เช่น โครงการ

โครงการจิตอาสา ( คน )
"เราท าความ ดี   ด้วยหวัใจ"

10 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ เพื่อใหก้ารจัดเกบ็ภาษ ีเปน็ไป ด าเนนิการตามโครงการฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ การบริหารงานขององค์การ กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สินการส ารวจ ตามกฎหทาย ระเบยีบ และ  - ค่าวัสดุ อปุกรณ์ การจัดเกบ็ บริหารส่วนต าบลบา้นวัง
ภาคสนาม หอ้งสือส่ังการ ฯ  - ค่าคัดส าเนาเอกสาร ภาษเีพิ่มขึน้ ด้านการจัดเกบ็ภาษ ีมคีวาม

และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เกีย่ว 80 ถูกต้อง และ มปีระสิทธิภาพ
ข้องกบัโครงการ

      รวม                จ านวน  10 โครงการ 310,000 440,000 660,400 560,000 560,000  -  -  -
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
1 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ ด าเนนิการกอ่สร้าง 122,900 จ านวนหมูบ่า้น ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

หอกระจายข่าวประจ า ข้อมลูข่าวสารที่สะดวก หอกระจายข่าว ที่ได้รับ ข้อมลูข่าวสารที่สะดวก
หมูบ่า้น และรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริม ประโยชน์ และรวดเร็ว
หมูท่ี่ 11 การปกครองท้องถิน่ ( 1 หมูบ่า้น )

พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชัว่คราว อย่างละ
1 ปา้ย กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.
บา้นวัง ก าหนด
จุดต้ังโครงการศาลาประชาคม
หมูบ่า้น บา้นวังสง่า หมูท่ี่ 11
พิกดั
X=813633 , Y=1674456

      รวม                จ านวน  1  โครงการ 122,900  -  -  -
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน
1 โครงการประชุมเชิงปฏบิติั เพื่อใหป้ระชาชนเข้ามา จัดประชุมประชาคมท้องถิน่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ประชาชนได้เข้ามา ส านกั

การเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา มส่ีวนร่วมในการพัฒนา ระดับต่างๆ สัดส่วน มส่ีวนร่วมในการพัฒนา ปลัด อบต.
ท้องถิน่ และแผนอืน่ ๆ ท้องถิน่ ที่เข้าประชุม ท้องถิน่
ที่เกีย่วข้อง ประชาคม

60%

รวม                จ านวน   1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 4 การเสริมสร้างความมัน่คง  ทกุมติ ิ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิ และความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสมีา ยทุธศาสตร์ที ่9 ดา้นการรักษาปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
9.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสงเคราะหค์รอบครัว เพื่อใหค้รอบครัวผู้ประสบภยั มอบเงินหรือส่ิงของ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส กอง

ผู้ประสบสาธารณภยั ได้รับการช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบภยั ผู้มรีายได้นอ้ยและผู้ไร้ที่ สวัสดิการฯ
ได้รับการดูแลใหม้คีวามเปน็ ที่ผู้ได้รับ พี่งได้รับการดูแลใหม้ี
อยูท่ี่ดีขึน้ การช่วยเหลือ ความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้

100%
      รวม                จ านวน    1   โครงการ 0 0 200,000 200,000 200,000  -  -  -

9.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 โครงการติดต้ังกระจก เพื่อติดต้ังกระจกส่องทาง ติดต้ังกระจกส่องทางบริเวณ 50,000 50,000 50,000 จ านวน มกีารติดต้ังกระจกส่องทาง กองช่าง

ส่องทาง บริเวณทางแยกที่เส่ียงต่อ ทางแยก จุดที่ติดต้ัง บริเวณทางแยกที่เส่ียงต่อ
การเกดิอบุติัเหตุ กระจก การเกดิอบุติัเหตุ

( 10 จุด )
2 โครงการติดต้ังไฟกระพริบ เพื่อติดต้ังไฟกระพริบ ติดต้ังไฟกระพริบฯ บริเวณ 100,000 จ านวน มกีารติดต้ังไฟกระพริบ กองช่าง

โซล่าร์เซล บริเวณทางแยกที่เส่ียงต่อ ทางแยก  จุดที่ติดต้ัง บริเวณทางแยกที่เส่ียงต่อ
การเกดิอบุติัเหตุ ไฟกระพริบ การเกดิอบุติัเหตุ

( 10 จุด )

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการจัดหารถ  EMS เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ จัดหารถยนต์ส าหรับรับส่ง 850,000 ร้อยละของ ประชาชนผู้ประสบภยั ส านกั
ประชาชนผู้ประสบภยั ผู้ปว่ยในเขตพื้นที่ ต.บา้นวัง  ผู้ประสบภยั ได้รับการช่วยเหลือ ปลัด อบต.
เปน็ไปด้วยความรวดเร็ว ที่ได้รับการ ด้วยความรวดเร็ว

ช่วยเหลือ
90%

4 โครงการจัดหารถกระเช้า เพื่อใหก้ารเตรียมการปอ้งกนั จัดซ้ือรถกระเช้า 2,500,000 จ านวนรถ มกีารเตรียมการปอ้งกนั ส านกั
สาธารณภยัเปน็ไปอย่างมี จ านวน 1  คัน กระเช้า สาธารณภยัที่มปีระสิทธิ ปลัด อบต.
ประสิทธิภาพ ( 1 คัน ) ภาพ

5 โครงการต้ังจุดบริการ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทางถนน ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน ประชาชนได้รับความ ส านกั
ประชาชนในช่วงเทศกาล และอ านวยความสะดวก เทศกาลปใีหม่ การเกดิ ปลอดภยัในชีวิตและ ปลัด อบต.
ปใีหม่ ด้านการจราจรในช่วงเทศกาล อบุติัเหตุ ทรัพย์สินจากการใช้รถ

ปใีหม่ ( ไมม่ ี) ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ปใีหม่

6 โครงการต้ังจุดบริการ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทางถนน ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน ประชาชนได้รับความ ส านกั
ประชาชนในช่วงเทศกาล และอ านวยความสะดวก เทศกาลสงกรานต์ การเกดิ ปลอดภยัในชีวิตและ ปลัด อบต.
สงกรานต์ ด้านการจราจรในช่วงเทศกาล อบุติัเหตุ ทรัพย์สินจากการใช้รถ

สงกรานต์ ( ไมม่ ี) ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 โครงการจัดต้ังศูนย์  อปพร. เพื่อจัดต้ังศูนย์ อปพร. จัดต้ังศุนย์ฯและสนบัสนนุ 100,000 จ านวน มกีารจัดต้ังศูนย์ อปพร. ส านกั
ประจ าต าบลบา้นวัง ประจ าต าบลบา้นวัง วัสดุ อปุกรณ์ วิทยุส่ือสาร ศูนย์ อปพร. ประจ าต าบลบา้นวัง ปลัด อบต.

ฯลฯ ( 1 แหง่ )

8 โครงการฝึกอบรม/ เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน ด าเนนิการฝึกอบรม/ทบทวน 150,000 จ านวน มกีารฝึกอบรม/ทบทวน กองช่าง
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร และเตรียมความพร้อม อปพร.  จ านวน  1  รุ่น ผู้เข้าร่วม และเตรียมความพร้อม
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ในการปฏบิติัหนา้ที่ การฝึก อปพร. ในการปฏบิติัหนา้ที่
ต าบลบา้นวัง อย่างมปีระสิทธิภาพ ( 100 คน ) อย่างมปีระสิทธิภาพ

9 โครงการสนบัสนนุการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ สนบัสนนุงบประมาณในการ 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง การปฏบิติังานของศูนย์ กองช่าง
ปฏบิติังานของศูนย์  อปพร.  ศูนย์ อปพร. เปน็ไปอย่างมี ปฏบิติัหนา้ที่ของศูนย์  อปพร. ในการ อป.พร. เปน็ไปอย่างมี
ต าบลบา้นวัง ประสิทธิภาพ ต าบลบา้นวัง ปฏบิติัหนา้ที่ ประสิทธิภาพ

ของ อปพร.
( 12 คร้ัง )
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อใหก้ารเตรียมการปอ้งกนั ด าเนนิการปรับปรุง/ซ่อมแซม 1,000,000 1,000,000 จ านวนหมูบ่า้น มกีารเตรียมการปอ้งกนั ส านกั
รถบรรทุกน้ า อบต.บา้นวัง สาธารณภยัเปน็ไปอย่างมี รถบรรทุกน้ าใหส้ามารถ ที่ได้รับ สาธารณภยัที่มปีระสิทธิ ปลัด อบต.

ประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประโยชน์ ภาพ
( 11 หมูบ่า้น )

11 โครงการจัดท าปา้ยประชา เพื่อใหม้ปีา้ยประชาสัมพันธ์ จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์บอก 200,000 จ านวน มปีา้ยประชาสัมพันธ์ กองช่าง
สัมพันธ์บอกสถานที่ราชการ ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ราชการ , โรงเรียน ปา้ย ที่ได้มาตรฐาน

หมูบ่า้น , วัด  ฯลฯ ที่ติดต้ัง
( 20 ปา้ย)

      รวม                จ านวน  11  โครงการ 50,000 50,000 1,130,000 4,180,000 980,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสมีา ยทุธศาสตร์ที ่10 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

10.  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
10.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ด าเนนิการปลูกหญ้าแฝก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนปลูกหญ้าแฝก ส านกั

เฉลิมพระเกยีรติ ปลูกหญ้าแฝกตามพระราช ในพื้นที่สาธารณะ ในการ ตามพระราชด าริ ปลัด  อบต.
ด าริเพื่อปอ้งกนัการพังทลาย ปลูกหญ้าแฝก เพื่อปอ้งกนัการพังทลาย
ของหนา้ดิน ( 1 คร้ัง ) ของหนา้ดิน

2 โครงการท้องถิน่ปลูกปา่ เพื่อเปน็การปลูกจิตส านกึ ด าเนนิการตามโครงการ เช่น 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน เยาวชนและประชาชน ส านกัปลัด
เฉลิมพระเกยีรติ ใหเ้ยาวชนและประชาชน การจัดกจิกรรมปลูกต้นไม ้ฯลฯ พื้นที่ มกีารปลูกต้นไม ้และ อบต.
 "ท้องถิน่  สร้างปา่ รักษน์้ า" ทุกกลุ่มอนรัุกษธ์รรมชาติ จ านวน 2 แหง่ ในการปลูก อนรัุกษท์รัพยากร

และส่ิงแวดล้อม  - บงึหนองละมัง่ หมูท่ี่ 6 ต้นไม้ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
บา้นโคกสะอาด ( 1  ไร่ )
 - ระเริงหนองตาล หมทูี่ 8
บา้นวังใหม่

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการ " 1 อปท. 1 ถนน เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ไมใ้หก้บัชุมชน 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 147,300 147,300 ร้อยละของ ชุมชนมแีหล่งต้นน้ าและ ส านกัปลัด
ท้องถิน่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม"  -ป้ายเหล็กประชาสัมพันธโ์ครงการ ปา่ไม้ ท าใหภ้มูทิัศนเ์กดิความ อบต.
ณ บา้นวังใหม่ หมูท่ี่ 8 - ขนาด1.20x2.40 เมตร  จ านวน เพิ่มขึน้ สวยงาม ประชาชนอนรัุกษ์
บา้นถนนวารี หมู่ที่ 7 1 ป้าย เป็นเงิน3,500 บาท ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ต.บา้นวัง อ.โนนไทย  -ป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครง
จ.นครราชสีมา การ ขนาด 3.0x6.50 เมตร 

จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน1,950 บาท
2. วสัดุอุปกรณ์การเกษตร
 - ค่าพันธุ/์กล้าไม้ (ต้นเฟือ่งฟ้า)
จ านวน 500 ต้น เป็นเงิน 
20,000 บาท
 - ดินปลูกต้นไม้ 30,000 บาท
 - บัวรดน้ า 8 ลิตร จ านวน 5 ใบ
เป็นเงิน 600 บาท
 - วงบ่อซีเมนต์ จ านวน 500 วง
เป็นเงิน 60,000 บาท
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3. ค่าน้ าด่ืม เป็นเงิน 3,750 บาท
4. ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานที ่เป็นเงิน 20,000 บาท

4 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช เพื่อสนองพระราชด าริและท า ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ชุนชนมพีืชที่อนรัุกษไ์ว้ ส านกั
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ใหป้ระชาชนตะหนกัถึงความ พนัธุกรรมพชื ฯ พืชที่อนรัุกษ์ มทีรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ปลัด อบต.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส าคัญของพันธุ์พืชต่าง ๆ มจี านวนเพิ่มขึน้ ที่ดี
สยามบรมราชกมุารี ในท้องถิน่

      รวม                จ านวน  4  โครงการ 20,000 60,000 247,300 247,300 100,000  -  -  -
10.2  แผนงานเคหะและชมุชน

1 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ เพื่อใหม้ร้ัีวล้อมรอบ ด าเนนิการกอ่สร้าง 388,783 จ านวน ไมม่กีารลุกล้ า กองช่าง
บงึสง่า  หมู่ที่  11 ที่สาธารณประโยชน์ ร้ัวลวดหนามรอบบงึสง่า ที่สาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์

ที่ได้มาตรฐานและปลอดภยั ต้ังเสา คสล สูง 2.50 เมตร ที่ล้อมร้ัว ปอ้งกนัอนัตรายให้
กัน้ร้ัวลวดหนาม  8 ชัน้ ( 1 แหง่ ) แกป่ระชาชนและ
ระยะความยาวไมน่อ้ย สัตว์เล้ียง
กว่า 1,530 เมตร 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม เพื่อปอ้งกนัไมไ่หสั้ตว์เล้ียง ด าเนนิการล้อมร้ัวลวดหนาม 100,000 ประชาชนมนี้ าไว้ชัในการ กองช่าง
ที่สาธารณะ เข้าไป อาจท าลายแหล่งน้ า ประมาณ 600  ม. อปุโภค - บริโภค
(ระเริง-หนองตาล) ใหเ้กดิความเสียหาย
หมูท่ี่ 8

3 โครงการปรับปรุงภมิูทัศน ์ เพื่อปรับปรุงภมูทิัศนข์อง ด าเนนิการ 500,000 จ านวนคร้ัง ภมูทิัศนข์องบงึสง่า กองช่าง
บงึสง่า  บงึสง่า ใหม้คีวามเปน็             - กอ่บล็อค ที่ปรับปรุง มคีวามเปน็ระเบยีบ
หมูท่ี่  3 ระเบยีบเรียบร้อยสวยงาม             - สร้างสวนหย่อม ภมูทิัศน์ เรียบร้อยสวยงาม

            - ปลูกต้นไม้ ( 1 คร้ัง )

4 โครงการกอ่สร้างก าแพง เพื่อใหก้ารจัดการขยะ กอ่สร้างร้ังลวดหนามพร้อม 218,300 การจัดการขยะเปน็ไป กองช่าง
กัน้ที่ทิ้งขยะดอนต าแย เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ตาข่ายกัน้ ระยะทางประมาณ  อย่างมปีระสิทธิภาพ
หมูท่ี่ 11 และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย 500  เมตร และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

      รวม                จ านวน  4  โครงการ 0 0 388,783 600,000 218,300  -  -  -
10.3 แผนงานสาธารณสขุ

1 โครงการรณรงค์ เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ 200,000 100,000  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมคีวามเข้าใจ ส านกั
การคัดแยกขยะ วิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง ขยะลดลง 60 เร่ือง  การคัดแยกขยะ ปลัด อบต.

ตามหลักสุขาภบิาล และมรีายได้จากการ
ขายขยะ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะ เพื่อเตรียมความพร้อม กอ่สร้างเตาเผาขยะชีวมวล 100,000 จ านวน ประชาชนมทีี่ทิ้งขยะที่เปน็ ส านกั
ชีวมวล ในการจัดสถานที่ทิ้งขยะ เตาเผาขยะ ระเบยีบเรียบร้อยและ ปลัด อบต.

ของประชาชน ( 1 แหง่ ) มคีวามสะอาด

ถูกสุขลักษณะ
3 โครงการจัดเตรียมที่ทิ้งขยะ เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นที่เดิม 7 ไร่ หรือ พื้นที่ 24,000 จ านวน ประชาชนมทีี่ทิ้งขยะที่เปน็ ส านกั

ต าบลบา้นวัง ในการจัดสถานที่ทิ้งขยะ 11,200 ตาราง ม. พื้นที่ในการ ระเบยีบเรียบร้อยและ ปลัด อบต.
(ดอนต าแย) ของประชาชน ทิ้งขยะ มคีวามสะอาด
หมูท่ี่ 11 ( 1 ไร่ ) ถูกสุขลักษณะ

4 โครงการจัดเตรียมบอ่ทิ้งขยะ เพื่อเตรียมความพร้อม ด าเนนิการขุดบอ่ 10,000 จ านวน ประชาชนมทีี่ทิ้งขยะที่เปน็ ส านกั
แบบฝังกลบ(ดอนปา่ช้า) ในการจัดสถานที่ทิ้งขยะ กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร บอ่ขยะ ระเบยีบเรียบร้อยและ ปลัด อบต.
หมูท่ี่ 7 ของประชาชน ลึกเฉล่ีย 1.00  เมตร ( 1 บอ่ ) มคีวามสะอาด

ถูกสุขลักษณะ

      รวม                จ านวน  4  โครงการ 334,000 100,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตรท์ี่  6 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

6. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,200     498,200     498,200     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 378 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายดอนต าแย - ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ค้างพลูกลาง ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 283.50 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 1  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม

ชนบท เลขที่ ทถ2-309/61 เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านวงั   อ าเภอโนนไทย   จังหวดันครราชสีมา
ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

แบบ  ผ 02/1
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,660 2,217,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายดอนต าแย - ค้างพลูกลาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 1 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หินคลุกไม่น้อยกวา่ 1,995 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวงัก าหนด ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

( 2 หมู่บ้าน )
3 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก 2,490,500 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

สายดอนต าแย-ค้างพลูเหนือ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ระยะทาง 3,000 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่  1 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง เฉล่ีย กวา่ง 5 เมตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

2,250 ลบ.ม. ( 2 หมู่บ้าน )
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.
บ้านวงัก าหนด

4 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ด าเนินการปรับปรุงระบบ 2,500,000 2,500,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน อุปโภคที่สะดวก  สะอาด ประปาให้ได้มาตรฐาน ที่ได้รับ อุปโภคที่สะดวก  สะอาด
หมู่ที่ 1 และเพียงพอ จ านวน 1 แห่ง ประโยชน์ และเพียงพอ

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 2 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,800     498,800     498,800     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  4  เมตร ยาว 473 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ซอยบ้านนายต่ า ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 2 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 283.80 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
ชนบท เลขที่ ทถ2-309/61 เพิ่มขึ้น

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้ ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต 5,156,000  5,156,000  5,156,000  ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหนองขาม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว จ านวนครัวเรือน รวดเร็ว  ปลอดภยัในการ
บ้านบุ  ต าบลบ้านวงั คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่ได้รับความ ใชร้ถ ใชถ้นน อยา่งมี 
อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตรที่ หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่ สะดวก รวดเร็ว ประสิทธภิาพ
จงัหวดันครราชสีมา สะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 7,100ตร.ม.หรือมี และปลอดภัยใน
หมู่ที่ 2 ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า การคมนาคม

1,065 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ เพิ่มขึ้น
และป้ายโครงการชั่วคราว  
อย่างละ  1  ป้าย รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านวังก าหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก 669,400 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายป่าช้า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่  2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกวา่ 600 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

บ้านวงัก าหนด ( 2 หมู่บ้าน )

8 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 1,893,600 1,893,600 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ตอนที่ 2 ต่อจากบ้านนายเมิ้ง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 650 เมตร หนา0.15 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
เชื่อมต่อต าบลด่านใน บ้านบุ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง  หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวงั อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร กวา่ 487.50 ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
จงัหวดันครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกวา่3,250 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  2 กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 1 หมู่บ้าน )

บ้านวงัก าหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 5,211,200  5,211,200  จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองขาม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,500 เมตร ที่ได้รับ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15  เมตรหรือ ประโยชน์ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ( 2 หมู่บ้าน ) ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 1,065  ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่สะดวกรวดเร็ว

กวา่ 7,100  ตารางเมตร

10 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,200     498,200     498,200     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  5 เมตร ยาว 378 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายโค้งเข้าเกยีบ ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 3 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 283.50 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
ชนบท เลขที่ ทถ2-309/61 เพิ่มขึ้น

11 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 962,600 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านวงัใหม่ - หนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 332 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 3 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 249 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

บ้านวงัก าหนด ( 1 หมู่บ้าน )
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งบประมาณ

12 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,200     498,200     498,200     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  5 เมตร ยาว 380 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายหนองกลางดอน-วงัใหม่ ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 4 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 285 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
ชนบท เลขที่ ทถ 2-309/61 เพิ่มขึ้น

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
 เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้ ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
 3,103,000  3,103,000  3,103,000  ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 880 ม จ านวนครัวเรือน รวดเร็ว  ปลอดภยัในการ
เชื่อมถนนสายหลัก คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ ที่ได้รับความ ใชร้ถ ใชถ้นน อยา่งมี 
บ้านหนองกลางดอน ผลผลิตทางการเกษตรที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,280 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ประสิทธภิาพ
ต าบลบ้านวงั  อ าเภอโนนไทย สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า และปลอดภัยใน
จงัหวดันครราชสีมา 729 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาด การคมนาคม
หมู่ที ่4 ศก.0.60 ม. 4 จุด ๆ ละ 7 ท่อน เพิ่มขึ้น

รวม 28 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
และป้าย โครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1  ป้าย รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด
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งบประมาณ

14 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 1,063,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองกลางดอน - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 365 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
วงัใหม่ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว 273.75 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 1 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด

15 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 3,124,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองกลางดอน - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ถนนสายวงัใหม่ - ถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร 801 ลบ.ม. วางท่อคสล. ขนาด  และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว ศก.0.60 เมตร 4 จุดๆ ละ 7 ท่อน ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
รวม 28 ท่อน ก่อสร้างตามแบบที่ ( 1 หมู่บ้าน )
อบต.บ้านวังก าหนด

16 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีระบบ กอ่สร้างหอถังสูง ขนาด 30 1,011,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ประปาที่ได้มาตรฐานไวใ้ช้ ลบ.ม. (แบบตอกเสาเข็ม) จ านวนครัวเรือน การอุปโภค - บริโภค
บ้านหนองกลางดอน ส าหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน และระบบการส่งน้ า ที่ใช้น้ า
หมู่ที่ 4 มีความสะดวก

เพิ่มขึ้น
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งบประมาณ

17 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 421,100     421,100     421,100     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  4.5 เมตร ยาว 355 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายหนองน้ าใส-วดัป่าบุญพา ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ศรัทธาธรรม ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 239.625 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  5 ตามแบบมมาตรฐานกรมทาง การคมนาคม

หลวงชนบท เพิ่มขึ้น
เลขที่ ทถ 2-309/61

18 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 350,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหนองน้ าใส - บ้านคูเมือง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ โดยเสริมหินคลุก จ านวนครัวเรือน รวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้
ต าบลบัลลังก์ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ที่ได้รับความ รถใช้ถนน อยา่งมีประสิทธิ
บ้านหนองน้ าใส อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 328 เมตร หนา 0.10 เมตร สะดวก รวดเร็ว ภาพ
จงัหวดันครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ และปลอดภัยใน
หมู่ที่ 5 165 ลบ.ม. การคมนาคม

ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร เพิ่มขึ้น
ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่
150 ลบ.ม. กอ่สร้างตามแบบ
อบต. บ้านวงั ก าหนด
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 4,079,300 4,079,300 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองน้ าใส หมู่ 5 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,400 เมตร ที่ได้รับ ใช้ในการคมนาคมและ
ต าบลบ้านวงั - บ้านคูเมือง  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร  หรือ ปริมาตร ประโยชน์ ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 3 ต าบลบัลลังค์ ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ( 5 หมู่บ้าน ) ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว 1,050  ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่คอน ที่สะดวกรวดเร็ว
กรีตไม่น้อยกวา่ 7,000 ตร.ม.
กอ่สร้างตามแบบ
อบต. บ้านวงั ก าหนด

20 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกวา้ง   5  เมตร 3,987,000  3,987,000  จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลท์ติก มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  1,400 เมตร ที่ได้รับ ใช้ในการคมนาคมและ
คอนกรีตสายหนองน้ าใส - คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ประโยชน์ ส าหรับในการขนส่ง
คูเมือง ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ( 5 หมู่บ้าน ) ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  5 ที่สะดวกรวดเร็ว 7,000  ตารางเมตร ที่สะดวกรวดเร็ว

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 1,121,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายวดัป่า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 385 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 89.25 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 1 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

22 โครงการรางระบายน้ าทิ้ง เพื่อให้ประชาชน กวา้ง 0.30 เมตร 4,622,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีทางระบายน้ า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน มีทางระบายน้ าที่สามารถ ระยะทาง 2,000 เมตร ที่ได้รับความ ที่สะดวกรวดเร็วและ
หมู่ที่  5 ระบายน้ าที่ท่วมขังได้ (จดุเร่ิมต้น บ้านนายนภดล สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ าท่วม

อยา่งมีประสิทธภิาพ ใจใหญ)่ ( 1 หมู่บ้าน )
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.
บ้านวงัก าหนด

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 525,800 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายกลางบ้าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 153 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 137.7 และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ลบ.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

บ้านวงัก าหนด ( 1 หมู่บ้าน )
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

24 โครงการซ่อมสร้างถนนแอส เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 2,452,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวทางพารา มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
เคพซีล สายหนองน้ าใส - คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกวา่ 7,000 ตารางเมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่งผลผลิต
คูเมือง ต าบลบัลลังก์ ผลผลิตทางเกษตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. สะดวก รวดเร็ว ทางการเกษตรที่สะดวก
บ้านหนองน้ าใส ที่สะดวกรวดเร็ว 0.80 เมตร จ านวน 42 ท่อน และปลอดภัย รวดเร็ว
ต าบลบ้านวงั อ าเภอโนนไทย 4 จดุ พร้อมป้ายโครงการและ ในการคมนาคม
จงัหวดันครราชสีมา ป้ายชั่วคราวอยา่งละ 1 ป้าย เพิ่มขึ้น
หมู่ทื ่5 กอ่สร้างตามแบบ อบต.

บ้านวงั ก าหนด

25 โครงการกอ่สร้างระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ด าเนินการกอ่สร้างระบบ 6,000,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ อุปโภคที่สะดวก  สะอาด ประปาให้ได้มาตรฐาน ที่ได้รับ อุปโภคที่สะดวก  สะอาด
หมู่ที่ 5 และเพียงพอ และมีขนาดใหญ่ ประโยชน์ และเพียงพอ

( 5 หมู่บ้าน )

26 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,800     498,800     498,800     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  4 เมตร ยาว 475 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายหนองละมั่ง-หนองสรวง ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  6 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 285 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
เลขที่ ทถ 2-309/61 เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

27 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้ ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 5,433,000  5,433,000  ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,500 เมตร จ านวนครัวเรือน รวดเร็ว  ปลอดภยัในการ
 – หนองตะครอง  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือคิด ที่ได้รับความ ใชร้ถ ใชถ้นน อยา่งมี 
บ้านโคกสะอาด ผลผลิตทางการเกษตรที่ เป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่  สะดวก รวดเร็ว ประสิทธภิาพ
ต าบลบ้านวงั  อ าเภอโนนไทย สะดวกรวดเร็ว 7,500  ตร.ม.หรือมีปริมาตร และปลอดภัยใน
จงัหวดันครราชสีมา คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,125 การคมนาคม
หมู่ที่ 6 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ เพิ่มขึ้น

และป้ายโครงการชั่วคราว 
อยา่งละ 1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านวงัก าหนด

28 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 1,341,500 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมหินคลุกสายโคกสะอาด มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
 - หนองตะครอง  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
(ต่อจากเดิม) ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  6 ที่สะดวกรวดเร็ว 577.50 ลบ.ม. วางท่อ คศล. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

ขนาด ศก. 0.40 เมตร ( 1 หมู่บ้าน )
3 จดุๆ ละ 6 ท่อน
รวม 18 ท่อน
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.
บ้านวงัก าหนด

176



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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งบประมาณ

29 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดินเสริมหินคลุก 748,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมหินคลุกสายหนอง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 435 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ละมั่ง - หนองตะครอง  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่  6 ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว 326.25 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 1 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด

30 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีระบบ กอ่สร้างหอถังสูง ขนาด 30 1,011,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ประปาที่ได้มาตรฐานไวใ้ช้ ลบ.ม. (แบบตอกเสาเข็ม) จ านวนครัวเรือน การอุปโภค - บริโภค
บ้านโคกสะอาด ส าหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน และระบบการส่งน้ า ที่ใช้น้ า
หมู่ที่ 6 มีความสะดวก

เพิ่มขึ้น

31 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,800     498,800     498,800     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  4 เมตร ยาว 473 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ซอยนาบุ่ง   ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 7 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 283.80 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
เลขที่ ทถ 2-309/61 เพิ่มขึ้น
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งบประมาณ

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 1,065,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายส่ีแยก-บ้านนายอุ่นเรือน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 60 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

บ้านวงัก าหนด ( 1 หมู่บ้าน )

33 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก 2,490,500 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายมาบประทา มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่  7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 2,250 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 2 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

34 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้ ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 5,785,000  5,785,000  5,785,000  ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบ้านถนนวารี  มาตรฐานส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก   3  ช่วง ดังนี้ จ านวนครัวเรือน รวดเร็ว  ปลอดภยัในการ
– บ้านดอนต าแย คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. ที่ได้รับความ ใชร้ถ ใชถ้นน อยา่งมี 
บ้านถนนวารี ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ยาว 747 ม.  หนา 0.15 ม. สะดวก รวดเร็ว ประสิทธภิาพ
ต าบลบ้านวงั  อ าเภอโนนไทย รวดเร็ว หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต และปลอดภัยใน
จงัหวดันครราชสีมา ไม่น้อยกวา่ 4,482 ตร.ม.หรือมี การคมนาคม
หมู่ที่ 7 ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ เพิ่มขึ้น

 672.30 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กวา้ง 7 ม.
ยาว 100 ม.  หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม.หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
105 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  ผิวจราจร กวา้ง 8 ม.
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 4,800 ตร.ม.หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
720   ลบ.ม. 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

35 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดิน 1,116,900 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายทุ่งด่าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่  7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 6,000 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 2 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 6,935,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายถนนคอนกรีต - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,000 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านนายจนุ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว 2,100 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 1 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

37 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก 1,245,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายนาบุ่ง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่  7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 1,125 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 2 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด

38 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,200     498,200     498,200     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  5 เมตร ยาว 378 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายวงัใหม่-หนองกลางดอน ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  8 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 283.50 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
ชนบท เลขที่ ทถ 2-309/61 เพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

39 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้ ด าเนินการกอ่สร้างถนนผิวจราจร 2,690,000  2,690,000  2,690,000  ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบ้านวงัใหม่ - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ เร่ิมจากหน้าวดัโพธิ์เต๋ีย - สะพาน จ านวนครัวเรือน รวดเร็ว  ปลอดภยัในการ
บ้านถนนวารี  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง คอนกรีตข้ามล าน้ าค้างพลู กวา้ง ที่ได้รับความ ใชร้ถ ใชถ้นน อยา่งมี 
ต าบลบ้านวงั  ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก 7 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมี สะดวก รวดเร็ว ประสิทธภิาพ
อ าเภอโนนไทย รวดเร็ว ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัยใน
จงัหวดันครราชสีมา 682.50 ลบม. มีพื้นที่ไม่น้อย การคมนาคม
หมู่ที ่8 กวา่ 4,550  ตร.ม. พร้อมวาง เพิ่มขึ้น

ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย ์
กลาง 1 เมตร จ านวน 17 ท่อน 
รายละเอียด ตามแบบ
อบต.บ้านวงั ก าหนด

40 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกวา้ง 7 เมตร 6,292,200  6,292,200  จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านวงัใหม-่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  1,750 เมตร ที่ได้รับ ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15  เมตรหรือ ประโยชน์ ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 8 ผลผลิตทางการเกษตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย ( 8 หมู่บ้าน ) ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว กวา่1,801.80  ลบ.ม. มีพื้นที่ ที่สะดวกรวดเร็ว
ไม่น้อยกวา่ 12,012 ตารางเมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

41 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก 2,490,500 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายโนนตาท้าว - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หนองน้ าเปร่ือง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่  8 ผลผลิตทางการเกษตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว 2,250 ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 2 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 1,485,100 1,485,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายวงัใหม่-หนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 496 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 8 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 372 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

บ้านวงัก าหนด ( 1 หมู่บ้าน )

44 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 208,200     208,200     208,200     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  5 เมตร ยาว 158 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ซอยทางเข้าบ้านดอนมะยม ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  9 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 118.50 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
ชนบท เลขที่ ทถ 2-309/61
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 1,157,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหน้าวดั-บ้านหนองน้ าใส มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 385 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 9 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

( 1 หมู่บ้าน )

46 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,800     498,800     498,800     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง  4 เมตร ยาว 473 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายบ้านฝ่ังห้วย ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 10 ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 283.80 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม
ชนบท เลขที่ ทถ 2-309/61 เพิ่มขึ้น

47 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 499,000     499,000     499,000     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง 6 เมตร  ยาว 335 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายบ้านดอนใหม-่หนองแวง ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 10 ที่สะดวกรวดเร็ว 301.50 ลบ.ม.กอ่สร้างตามแบบ และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท การคมนาคม
เลขที่ ทถ-2-309/61 เพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

48 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 1,149,700 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายดอนใหม่ - หนองแวง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 323 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกวา่ และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 263.7  ลบ.ม. ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ( 1 หมู่บ้าน )
บ้านวงัก าหนด

49 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงถนน 498,200     498,200     498,200     ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
จราจรดินซีเมนต์ผสมยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ผิวจราจร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
พารา (ParaSoilCement) คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กวา้ง 5  เมตร  ยาว 378 เมตร  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
สายทิศใต้บึงสง่า- ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ค้างพลูเหนือ ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 283.50 ลบ.ม. และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 11 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง การคมนาคม

ชนบท เลขที่ ทถ 2-309/61 เพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

50 โครงการกอ่สร้างระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ด าเนินการกอ่สร้างระบบ 6,000,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน อุปโภคที่สะดวก  สะอาด ประปาให้ได้มาตรฐาน ที่ได้รับ อุปโภคที่สะดวก  สะอาด
หมู่ที่ 11 และเพียงพอ ประโยชน์ และพียงพอ

( 1 หมู่บ้าน )
      รวม                จ านวน  50  โครงการ 350,000 26,822,500 65,919,200 72,238,700 16,837,900  -  -  -
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 ส านัก

และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ปลัด อบต.
กระบอกสูบไม่น้อยกวา่
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน
4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค๊บ
จ านวน 1  คัน

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 868,000   ส านัก
และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ปลัด อบต.

กระบอกสูบไม่น้อยกวา่
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน
4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค๊บ
จ านวน 1  คัน

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโครงการจดัซ้ือขาต้ังไฟแวป๊ 24,000    ส านัก
พร้อมสัญญาณไฟไซเรน แบบ ปลัด อบต.
แบตเตอร์ร่ี จ านวน 2  ชิ้น ๆละ
12,000   บาท           

งบประมาณ

บัญชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านวงั  อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

แบบ  ผ 03
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา จัดหาเครื่องออกก าลังกาย 200,000   ส านัก
กลางแจ้ง  จ านวน 1  ชุด ปลัด อบต.
ดังน้ี
 -อุปกรณ์ออกก าลังกายแขน-
หน้าอก-หัวไหล่
 -อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบ
ดึงแขน -หัวไหล่
 -อุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์
 -อุปกรณ์ออกก าลังกายข้อเข่า
แบบจกัรยานล้อเหล็ก
 -อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า
ลดหน้าท้องแบบถีบดึง
 -อุปกรณ์บริหารแขนเข่าลด
หน้าท้องแบบถีบ-ดึง (ยกตัว)
 -อุปกรณ์ยกน้ าหนัก
 -อุปกรณ์บริหารสะโพก
 -อุปกรณ์ซิทอับลดลดหน้าท้อง
 -อุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์
(แบบล้อถ่วง)
 -อุปกรณ์บรหารข้อสะโพก
(แบบแกวง่แขน)
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง 6,300 ส านัก

ถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) ปลัด อบต.

ส าหรับกระดาษ ขนาด A3

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 6,300 บาท

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ด าเนินการจดัซ้ือตู้เหล็ก 11,000    กองคลัง
 แบบ  2 บาน
1.มีมือจบัชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรบระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรม (มอก.)
จ านวน   2  หลัง
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ด าเนินการจดัซ้ือเต้นผ้าใบ 129,000   ส านัก
ทรงโค้ง ขนาด 5 x12  เมตร ปลัด อบต.
จ านวน   3  หลังๆ
ละ 43,000  บาท

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือสามเหล่ียมหยดุตรวจ 19,500    ส านัก
และขนส่ง ชนิดโปร่งไฟไซเรนด้านบน ปลัด อบต.

แบบใช้ไฟ 2 ระบบ

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 868,000 กองคลัง
และขนส่ง 1 ตัน   ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากวา่  2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 
110  กโิลวตัต์ ขับเคล่ือน 2  ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค๊บ

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง 9,500 ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จดัซ้ือเคร่ืองเจยี ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 3,590 ส านักปลัด

1 ตัวๆ ละ 3,590 บาท

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 32,000 ส านักปลัด

งานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

16,000 บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000 กองคลัง

งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ

16,000 บาท

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการจดัหาอุปกรณ์อ่านบัตร 1,400 1,400 1,400 ส านัก

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card ปลัด อบต.

Reader )  จ านวน  2  เคร่ือง และ

คุณลักษณะพ้ืนฐาน กองสวสัดิการฯ

 -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

 -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กวา่ 4.8 MHz

 -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ

(Interface) แบบ USB ได้

 -สามารถใช้กบับัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card ) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts

และ 1.8  Volts ได้เป็นอยา่งน้อย
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

15 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพหนะ ปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ า ภายนอกและ 460,100 ส านักปลัด

และขนส่ง ภายใน เช่น

 - หัวเกง๋

 - ระบบไฟฟ้า

 - ระบบปั๊มน้ า

 - แชชซีตัวถัง

 - ระบบช่วงล่าง

 - ระบบสี

 - สต๊ิกเกอร์

 - แท้งค์น้ า

 - ฯลฯ 

16 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถกระเช้า 2,500,000 ส านัก
และขนส่ง จ านวน  1  คัน ปลัด อบต.

17 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง โครงการจดัซ้ือสายส่งน้ า 8,500      ส านัก
ดับเพลิง ผ้าใบขนาด ปลัด อบต.
1.5"X20M. พร้อมข้อต่อ
ทองเหลืองขนาด 2.5"           

18 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง โครงการจดัซ้ือหัวฉดีด้ามปืน 25,000    ส านัก
ปลัด อบต.
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

19 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง โครงการจดัซ้ือท่อดูดน้ า 14,500    ส านัก
ดับเพลิงชนิดผ้าใบแบบตัว ปลัด อบต.
หนอน ขนาด 3"X30 ฟุต
(9เมตร)พร้อมข้อต่อหัวท้าย           

20 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง โครงการจดัซ้ือหัวฉดีปรับฝอย 2,500      ส านัก
(เป็นข้อต่อ) ขนาด 2.5" ปลัด อบต.
แบบทองเหลือชุบโครเมี่ยม
มีขอบยาง           

21 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง โครงการจดัซ้ือชุดดับเพลิง 60,000    ส านัก
เส้ือ+กางเกง cotton 100 % ปลัด อบต.
ผ้าฝ้าย 3   ชั้น ประกอบด้วย
หมวก ถุงมือ,  ฮู๊ต รองเท้าบู้ท           
ดับเพลิง จ านวน   4   ชุดๆละ
15,000บาท

22 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี  5,100 ส านัก
ชนิดต้ังพื้นส าหรับชาร์จแบตเตอร่ีน้ า ปลัด อบต.
แบตเตอร่ีแห้ง  จ านวน  1  เคร่ือง

23 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จดัซ้ือเล่ือยยนต์ส าหรับตัดแต่งกิ่งไม้ 8,000 ส านัก
ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จงัหวะ ปลัด อบต.
ความจถุังเชื้อเพลิง 250 ซีซี  
จ านวน  1 เคร่ือง
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

24 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ด าเนินการจัดซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ 14,000    กองช่าง
เกี่ยวกบัเคหะและ 1. ขึ้น - ลง 2 ทาง
ชุมชน 2. ขนาด 10 ฟุต

3. ความกวา้งบน 340 มม. 
กวา้งล่าง 780 มม. สูง 2,720 มม.
4. คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวน
ช่วยต้านกระแสไฟฟ้าและความร้อน
หนา 3 มม.
5. ชั้นเหยยีบเป็นอลูมิเนียมอัลลอยส์
 6061 หนา 1.9 มม.
6. รับน้ าหนักได้ 120 กก.
7. ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน EN-131
โดยหน่วยงาน SGS
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

25 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา ด าเนินการจดัหาเคร่ืองออกก าลังกาย 80,500 80,500 ส านัก

กลางแจง้  จ านวน 1 ชุด หมู่ที่ 6 ปลัด อบต.

 -จกัรยาน-บริหารข้อเข่า หัวเข่า

กล้ามเนื้อ ต้นขา น่องข้อเท้า ขนาด

70x90x120 ซม. จ านวน 1 เคร่ือง

 -เคร่ืองซิทอัพ บริหารกล้ามเนื้อท้อง

สีน้ าเงินส้ม ชนาด 70x120x60 ซม.

จ านวน  1  เคร่ือง

 -ผีเส้ือบริหารหน้าอก หัวไหล่ 

กล้ามเนื้อแขน หน้าอก ต้นคอ ขนาด 

80x120x200 ซม. จ านวน 1 เคร่ือง

 -เคร่ืองบริหารหน้าท้องแบบสปิง

เบาะส้ัน สีน้ าเงินส้ม ขนาด

70x120x120 ซม จ านวน 1 เคร่ือง

 -เคร่ืองกา้วเหวี่ยงขา สีน้ าเงินสม ขนาด

70x80X120  ซม.
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

26 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา ด าเนินการจดัหาเคร่ืองออกก าลังกาย 900,000 900,000 900,000 ส านัก

กลางแจง้  จ านวน 9 ชุด ได้แก่ ปลัด อบต.

หมู่ที่ 1,2,3,4,5,,7,9,10,11

 -จกัรยาน-บริหารข้อเข่า หัวเข่า

กล้ามเนื้อ ต้นขา น่องข้อเท้า ขนาด

1.00x1.00x1.00 ม..ความหนา ไม่น้อยกวา่  

2  มิลลิเมตร  จ านวน 9 เคร่ือง

 -เคร่ืองซิทอัพ บริหารกล้ามเนื้อท้อง

สีน้ าเงินส้ม ชนาด 1.00x1.20x0.60 ม.

ความหนา ไม่น้อยกวา่ 2  มิลลิเมตร       

จ านวน  9  เคร่ือง 

 -เคร่ืองบริหารเอว-สะโพก สีน้ าเงิน ส้ม

ขนาด.1.00x1.00x1.00 ม. ความหนา

ไม่น้อยกวา่ 2 มิลลิเมตร จ านวน  9  เคร่ือง 

 -ผีเส้ือบริหารหน้าอก หัวไหล่ 

กล้ามเนื้อแขน หน้าอก ต้นคอ ขนาด 

1.00x1.20x1.60 ม. ความหนา ไม่น้อยกวา่  

2  มิลลิเมตร จ านวน  9  เคร่ือง 

 -เคร่ืองบริหารข้อขา และเข่า 

สีน้ าเงินส้ม ขนาด 1.00x1.00x1.10 ม.

ความหนา ไม่น้อยกวา่ 2 มิลลิเมตร       

จ านวน  9  เคร่ือง 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

 -เคร่ืองบริหารหน้าท้องแบบสปิง เบาะส้ัน

 สีน้ าเงินส้ม ขนาด 1.00x1.10x1.10 ม.

 ความหนา ไม่น้อยกวา่ 2  มิลลิเมตร 

 จ านวน 9 เคร่ือง

 -เคร่ืองเหวี่ยงขา สีน้ าเงินส้ม ขนาด

1.00x1.00x1.20 ม. ความหนา ไม่น้อยกวา่

2  มิลลิเมตร  จ านวน  9  เคร่ือง
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

27 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จดัซ้ือปั้มหอยโข่ง หน้าแปลน 30,000 กองช่าง

ส าหรับระบบผลิตน้ าประปา  
ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ

ละ  15,000  บาท

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง 6,300 กองช่าง

ถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษ ขนาด A3

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 6,300 บาท

198



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 กองการ

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศึกษาฯ

จ านวน  1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

30 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000 กอง

งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ สวสัดิการฯ

16,000 บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

31 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 กอง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สวสัดิการฯ

จ านวน  1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว 2,800 กองช่าง

คุณลักษณะพื่นฐาน

  -มีขนาดไม่น้อยกวา่  19 นิ้ว

 -รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่

น้อยกวา่ 1,366x768 Pixel

 -มี Refresh Rate ไม่น้อยกวา่ 60 Hz

 -มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600:1

33 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เป็นรถบรรทุก 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ส านัก

ขนส่ง เทท้าย เคร่ืองยนต์ดีเซล ชนิด 6  ล้อ มีก าลัง ปลัด อบต.

แรงม้า ไม่น้อยกวา่ 150 แรงม้า ติดต้ังเครน

ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง

ไม่น้อยกวา่ 12  เมตร

987,000 2,267,890 2,340,000 901,400 2,501,400                                                                                                      รวม
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

  
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 

การตดิตามและประเมนิผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



202 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

20 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

60 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 10 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 9 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 



211 
 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

6 360,000 7 490,000 12 833,300 9 610,000 9 610,000 

2. ยุทธศาสตรล์ด
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

33 13,202,125 44 12,737,280 55 15,192,250 62 19,393,000 49 18,105,700 

3.  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

21 4,145,500 34 7,926,550 33 13,183,600 19 4,490,821 11 4,383,700 

4.  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

5 354,000 3 160,000 6 686,083 7 897,300 5 368,300 

รวม 65 18,061,625 88 21,313,830 106 29,895,233 97 25,596,121 74 23,467,700 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ ( 53
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและเพ่ิมเติม   
73  

72.60 82.81 82.81 

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

64  

3 จากเงินสะสม  -  

4 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

64  

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

53  

 
      (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลง พ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(1)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  เช่น ปัญหาด้านขยะ การคัดแยกขยะ ปัญหาแหล่งน้ า การ
คมนาคม เป็นต้น 
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ทีด่ าเนินการประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 68,000 

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพ้ืนที่ 1,548,000 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 

4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,109,000 

5 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,164,000 

6 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 68,190.40 

7 
โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ 
 

668,728.26 
 

8 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่
ต าบลบ้านวัง 

4,800 
 

9 โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต่อต้านยาเสพติด (อบายมุข) 109,230 

10 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

32,875 
 

11 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 1  บ้านดอนต าแย 20,000 

12 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่  2 บ้านบ ุ

20,000 
 

13 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 3   บ้านวัง 

20,000 
 

14 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 4   บ้านหนองกลางดอน 

20,000 
 

15 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 5   บ้านหนองน้ าใส 

20,000 
 

16 
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 6   บ้านโคกสะอาด 

20,000 
 



215 
 

 

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการประจ า
งบประมาณ 2561 

17 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 7   บ้านถนนวาร ี

20,000 
 

18 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 8   บ้านวังใหม ่

20,000 
 

19 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 9   บ้านดอนมะยม 

20,000 
 

20 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที่ 10   บ้านดอนใหม่ 

20,000 
 

21 โครงการจัดหาเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ณ ศาลา SMLบ้านวังใหม่   หมู่ที่  8 20,000 

22 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนต าแย-ค้างพลูกลางหมู่ที ่ 1 อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนคราชสีมา 

123,000 
 

23 
โครงการก่อสร้างถนนคนัดินสายดอนขาด-ระเริงหมู่ที่ 1  อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

61,000 
 

24 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยกลางบา้น (จากสี่แยกมะขามใหญ่เชื่อมถนนสาย
บ้านบ ุ- ด่านใน) หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

109,000 
 

25 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเชิด-บ้านนายเมิ่ง หมู่ที่  2
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

804,000 
 

26 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานยกระดับ จากสระวดัโพธิ์เตี้ย-บึงสง่า   หมู่ที่  
3  ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

88,000 
 

27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านวัง -บ้านโนน หมู่ที่ 3  บ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

274,000 
 

28 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสี่แยกทางเข้าบา้นนายผัน  หมู่ที่ 4 ต าบล 
บ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

127,000 
 

29 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยซอยพลับพลาชัยหมูที่  4 บ้านหนองกลางดอน 
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

71,000 
 

30 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่เชื่อมถนนลาดยาง 
หมู่ที่  5  ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

174,000 
 

31 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายสวัสดิ ์อมฤก  หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

90,000 
 

32 
โครงการก่อสร้างถนนดนิเสริมหินคลุกสายหนองละมั่ง-หนองตะครอง 
หมู่ที่  6  ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

94,000 
 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย  2   หมู่ที่ 6  ต าบลบา้นวงั 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

262,000 
 

34 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกไม้แดง  หมู่ที่  7 ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

239,000 
 

35 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ล าค้างพล ูหมู่ที่  8   ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

305,000 
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36 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางอูน  แคสันเทียะ  หมู่ที่  9 
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

79,000 
 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางเป้า  หมู่ที่  10 ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

118,000 
 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายเฉลียว   หมู่ที่  10 ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

71,000 
 

39 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายฝั่งบึงสง่า (ข้าง อบต.บา้นวงั) หมู่ที่  11        ต าบล
บ้านวัง อ าเภอโนนไทย   จังหวดันครราชสีมา 

72,000 
 

40 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองน้ าใส-บ้านคูเมือง ต าบลบัลลังก์ หมู่ที่  5 
บ้านหนองน้ าใส อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

350,000 
งบประมาณ อ าเภอ 

 

41 อุดหนุนบริหารกิจการประปา 200,000 

42 โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงแชมเปญ  หมู่ที่  6  บ้านโคกสะอาด 385,000 

43 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอ าเภอโนนไทย 10,000 

44 
โครงการฝึกอบรมและดูงาน เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร 
สมาชิก สภา อบต.  พนักงานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง อบต. 
บ้านวัง 

95,650 
 

45 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20,000 

46 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา 4  ปี (และแผนอ่ืน ๆ ) 

6,550 

47 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 23,400 

48 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 22,200 

49 โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า  รักษ์น้ า" 19,600 

50 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 3,630 

51 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 82,500 

    
 
     

************************************ 


