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ส่วนที่ 1 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 

    1.1ท่ีตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอขามทะเลสอ  
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอขามทะเลสอ  ประมาณ  16  กิโลเมตร   ปัจจุบันต้ังอยู่ในพื้นที่  ม.1 

ทิศเหนือ ติดกับต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด 
ทิศใต ้  ติดกับต าบลบึงอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ 
ทิศตะวันออก ติดกับต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ 
ทิศตะวันตก ติดกับต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด 
เน้ือท่ี  ประมาณ   44.8  ตารางกิโลเมตร หรือ   28,000  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  22.4  ของเนื้อที่ทั้งหมด

ของอ าเภอขามทะเลสอ (อ าเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ  200  ตารางกิโลเมตร)  หรือประมาณร้อยละ 
0.219  ของพื้นที่ต าบลหนองสรวง (ต าบลหนองสรวงมีพื้นที่ประมาณ 20,493.9  ตารางกิโลเมตร) 

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยกึ่งที่ราบ  ในระดับความสูงจากน้ าทะเล  210  
เมตร, 200  เมตร ,  190  เมตร  และ  182  เมตร  จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่  1, หมู่ที่ 2  ผ่าน
ไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่  3, หมู่ที่ 4  ตามล าดับ   ส่วนบริเวณดอนระดับความสูง  200  เมตร  
สภาพพื้นที่จึงเหมาะสมส าหรับท าไร่มันส าปะหลัง  ส่วนบริเวณที่ราบปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการท านา 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองสรวง จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า เขตภูมิอากาศแบบสวันนา ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด จากสถิติ
ภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของต าบลหนองสรวง พบว่า ปริมาณฝนรวม
เฉลี่ยทัง้ปี วัดได้ 1,034.7 มิลลิเมตร ความช้ืนสัมพัทธ์สูงทีสุ่ดเฉลี่ย วัดได้ 93 เปอรเ์ซ็นต์ ในเดือนกันยายนและ
ตุลาคม ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าทีสุ่ดเฉลี่ย วัดได้ 37 เปอรเ์ซ็นต์ ในเดือนมีนาคม โดยรวมแล้วต าบลหนองสรวงมี
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 70 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะอากาศเช่นน้ีเกิดข้ึนเนื่องจากต าบลหนองสรวงตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่ง
ฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี ้
 
1. ฤดูฝน เริม่ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม ซึ่งได้รับอทิธิพลจากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้พัดน า
ความช้ืนจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลมุ และมีอิทธิพลของ ร่องความกดอากาศต่่าหรือร่องมรสุม 
พาดผ่าน ท าให้เริ่มมีฝนตกชุกตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมเปน็ต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึง
กลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มฝีนตกเลย เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนท้ิง เนื่องจากรอ่งความ
กดอากาศต่ าหรอืร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวข้ึนไปพาดผ่านตอนบนของประเทศลาว เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ 
ส าหรับในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลบัมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรอ่งความกดอากาศต่ าหรือร่อง
มรสมุได้เคลือ่นตัวลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในฤดูน้ีมักมีพายุหมุนเขตรอ้นเคลื่อนตัว
จากทะเลจีนใต้เข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เฉลี่ยปลีะ 1-3 ลูก จากสถิติภูมิอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของต าบลหนองสรวง พบว่า ฝนตกชุกมากทีสุ่ดคือเดือนกันยายน 
วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ 226.6 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนสิงหาคม วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ 146.2
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มิลลิเมตร ปรมิาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี วัดได้ 1,034.7 มิลลเิมตร 
2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดอืนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูน้ี ต าบลหนองสรวง ได้รับอทิธิพลจากลม
มรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน มีลกัษณะ
อากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ าลงท าให้มีอากาศ
หนาวเย็นโดยทั่วไปข้ึนอยู่กบัก าลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 
30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของต าบลหนองสรวง พบว่า อากาศหนาวเย็นทีสุ่ดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 
วัดอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยได้ 17.5 องศาเซลเซียส และ 17.7 องศาเซลเซียส ตามล าดับ อุณหภูมิต่ าทีสุ่ดทีเ่คยวัดได้ 
เท่ากับ 6.2 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม ในฤดูน้ีมักประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมฝีนลดน้อยลงอย่างมาก 
ส่วนใหญ่ไมม่ีฝนตกเลย อนึง่ ในฤดูน้ีอาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนตัวมาจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือของ
ประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ซึ่งอาจท าใหม้ีฝนฟูาคะนองเกิดข้ึนได้ แต่ปริมาณฝนจะ
ไม่มากนัก 
3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมที่พัดปกคลุมในฤดูน้ีส่วนใหญ่เป็นลมใต้และ
ลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่่าเน่ืองจากความร้อน ปกคลุมตลอดฤดู ท าให้มีอากาศร้อน
โดยทั่วไป บางวันมีอากาศรอ้นจัด สามารถวัดอุณหภูมิได้สงูถึง 40 องศาเซลเซียส ข้ึนไป จากสถิติภูมิอากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของต าบลหนองสรวง พบว่า เดือนเมษายนเป็นเดอืนที่มี
อากาศร้อนมากที่สุด อุณหภูมสิูงที่สุดที่เคยวัดได้ 42.7 องศาเซลเซียส ในฤดูน้ีจะมีบางช่วงที่มมีวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกบัมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่กอ่นแล้ว ท าใหเ้กิดพายุฟูาคะนอง ลมกระโชก
แรง บางครั้งมลีูกเหบ็ตกเกิดข้ึนด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน ฝนที่ตกลงมาในฤดูน้ียังมปีรมิาณน้อยมักไม่
เพียงพอตอ่การเพาะปลกู 
 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 
 ต าบลหนองสรวง มีพื้นที่ดินเค็มถึงหนึ่งในสามของต าบลซึ่งมีเนื้อที่ 44.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,000ไร่    
มีพื้นที่ดินเค็มมากท าการเพาะปลูกไม่ได้  พื้นที่ใช้ปลูกข้าวได้ปานกลางคือ ดินเค็มน้อย-ปานกลาง แสดงให้เห็นภาพ 
ดังนี้  
 
การใช้ท่ีดินของต่าบลหนองสรวง  เน้ือท่ี  ร้อยละ  
1. พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง  5,575 ไร่  12.10  
2. พื้นที่การเกษตรมันส าปะหลัง/ข้าวโพด  18,708 ไร่  69.73  
3 พื้นที่นาข้าว  2,300 ไร่  48.48  
4 พื้นที่ปลกูสวนไมผ้ลและไม้ยืนต้น    788 ไร่  3.97  
5 พื้นที่ปลกูพืชสวน     87 ไร่  0.95  
6 พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   202 ไร่  1.29  
7 พื้นที่อื่นๆ เช่น พืชน้า ไร่นาสวนผสม   305 ไร ่ 2.20  
8. พื้นที่ปุาไม ้    35 ไร่  0.45  
   
   
 จากการสรุปข้อมูลสานักงานเกษตรต าบลหนองสรวง พบว่า สภาพของดินในต าบลหนองสรวงส่วนใหญ่เป็น
ดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มช้ืนได้น้อย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีส่วนที่เป็นดินเค็มถึงรอ้ยละ 30.05 ของพื้นที่
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ทั้งต าบล มีพื้นที่เพียงบางส่วนที่เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและค่อนข้างสูง ซึ่งเหมาะแก่การ
เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 30.5 ของเนื้อที่ทั้งหมด  
 
 
 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

     แหล่งน้ าในต าบลหนองสรวง  จ านวน  15  แห่ง 
 อ่างน้ า  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ อ่างหนองสรวง  หมู่ที่ 1 
 สระน้ า  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่  สระน้ าค้าง  หมู่ที่ 2 , สระหนองกก  หมู่ที ่4 , สระ

ยายเล  หมู่ที่ 8 , สระบ้านเจียบ หมู่ที่ 3 , สระน้ าปุาช้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 , สระน้ าบ้าน
หนองวงศ์ หมู่ที่ 3 , สระน้ าดอนตะแบง  หมูท่ี่ 3 

 หนองน้ า  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่  หนองขาม  หมู่ที่ 1 , หนองบัวน้อย  หมูท่ี่ 5 , หนอง
สรวง  หมูท่ี่ 5 , หนองกระฉิม  หมูท่ี่ 7 , หนองขอน  หมู่ที่ 5 

 บึง , คลอง  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  บงึหนองตะครอง  หมู่ที่ 3 , คลองโกรกกระสังข์  
หมู่ที่ 5 

 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 ทรัพยากรป่าไม้ ต าบลหนองสรวง มีพื้นที่ปุาไม้ทั้งหมด 35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของพื้นที่ทั้งต าบล  มี
พรรณไม้ส าคัญที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง  ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เหียง ไม้พลวง เป็นต้น รองลงมาเป็นปุา
ผลัดใบสมบูรณ์ ของพื้นที่ทั้งต าบล และพื้นที่ปุาผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ของพื้นที่ทั้งต าบล 
ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

     การปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  แบ่งการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ตารางที่   1   จ านวนหมู่บ้านในต าบลหนองสรวง 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ผู้น าท้องถ่ิน ต าแหน่ง 
1 บ้านหนองสรวง นายทิม          โนมขุนทด ผู้ใหญบ่้าน 
2 บ้านดอนตานาด นายสงวน       เขพันดุง ผู้ใหญบ่้าน 
3 บ้านหนองตะครอง นายบุญมี       พวงสันเทียะ ผู้ใหญบ่้าน 
4 บ้านหนองกก นายปฐมพร     ฉวีวรรณ ผู้ใหญบ่้าน 
5 บ้านหนองสรวงพฒันา นายสนิท        เจิมขุนทด ผู้ใหญบ่้าน 
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี นายประจวบ     รัตน์สันเทียะ ผู้ใหญบ่้าน 
7 บ้านหนองสรวงรุง่เรือง นางสุพันธ์       แนมขุนทด ผู้ใหญบ่้าน 
8 บ้านโคกพัฒนา นายไมล์         หวนสันเทียะ ผู้ใหญบ่้าน 
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข นายสนิท        บูรณะปิยะสกลุ ก านันต าบล 

  
2.2 การเลือกตั้ง 

 ในปี พ.ศ. 2562   ต าบลหนองสรวง มปีระชากรทัง้สิ้นประมาณ  5,995  คน แยกเป็นชาย   
2,949  คน   หญิง  3,046  คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน   4,468   ราย ภายในทั้งต าบล    
3.  ประชากร 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ในปี พ.ศ. 2562   ต าบลหนองสรวง มปีระชากรทัง้สิ้นประมาณ  5,995  คน แยกเป็นชาย   

2,949  คน   หญิง  3,046  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  125  คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือนทั้งต าบล        
มีประมาณ  1,745   ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 3.95  คน / ครัวเรือน  ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ยหนึ่งครัวเรอืน
ประมาณ   4 - 5  คน   

 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามหมู่บ้าน              
           
หมู่ท่ี ชื่อบ้าน จ่านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองสรวง 275 425 448 876 
2 บ้านดอนตานาด 246 377 388 765 
3 บ้านหนองตะครอง 268 525 496 1,021 
4 บ้านหนองกก 138 239 270 509 
5 บ้านหนองสรวงพัฒนา 179 339 359 698 
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 208 307 319 626 
7 บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง 209 313 316 629 
8 บ้านโคกพัฒนา 41 78 79 157 
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข 181 346 371 717 
 รวม 1,745 2,949 3,046 5,995 
 

ที่มา : ข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอขามทะเลสอ  กรมการปกครอง อ าเภอขามทะเลสอ    
                                                                                                   ณ เมษายน  พ.ศ. 2562   
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แผนภูมิที่ 1  สถิติประชากรแยกชาย หญิง
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ตารางท่ี 3  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ที่ได้รบัสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  
 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

รวม รวม รวม 
1 บ้านหนองสรวง 134 18 - 
2 บ้านดอนตานาด 115 22 - 
3 บ้านหนองตะครอง 140 19 1 
4 บ้านหนองกก 65 17 - 
5 บ้านหนองสรวงพฒันา 124 23 1 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

รวม รวม รวม 
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 87 9 - 
7 บ้านหนองสรวงรุง่เรือง 91 18 - 
8 บ้านโคกพัฒนา 17 3 - 
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข 113 10 - 

ยอดรวม 886 139 1 
ที่มา :   ข้อมูลผู้สงูอายุ อบต.หนองสรวง  (ข้อมูล ณ  เมษายน พ.ศ. 2562) 

 
แผนภูมิท่ี 2  แสดงจ่านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
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 ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์

เมษายน 2560 2930 2978 1

เมษายน 2561 2940 2978 1

เมษายน 2562 2724 2633 1

เมือ่ตอ้งการปรับขนาดชว่งขอ้มลูแผนภมู ิใหล้ากมมุขวาดา้นลา่งของชว่ง
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
อบต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

 
หญิง ชาย หมายเหต ุ

จ านวนประชากรเยาวชน 511 คน  563 คน  อายุต่ ากว่า 18 ป ี

จ านวนประชากร  2,061 คน  1,974 คน  อายุ 18-60 ป ี

จ านวนประชากรผูสู้งอายุ 474 คน  412 คน  อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 3,046 คน  2,949 คน  ท้ังสิ้น 5,995 คน  
 

4. สภาพทางสังคม 
    ต าบลหนองสรวงมีสถานศึกษา  จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านหนองสรวง  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ัน 
    อนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 
2. โรงเรียนบ้านหนองกก  เป็นโรงเรียนปฐมศึกษา  มีการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ัน 
    อนุบาล ถึง ระดับช้ันปฐมศึกษา  ปีที่ 6 
3. โรงเรียนบ้านหนองตะครอง  เป็นโรงเรียนปฐมศึกษา  มีการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ัน 
    อนุบาล ถึง ระดับช้ันปฐมศึกษา  ปีที่ 6 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
    มีการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อายุ  2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบครึ่ง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
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    มีการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อายุ  2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบครึ่ง 
 
 

ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลการศึกษา 
 

สถานศึกษา ประเภท
สถานศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
นักเรียน ครู นักเรียน ครู นักเรียน ครู 

โรงเรียนบ้านหนองสรวง โรงเรียนขยาย
โอกาส 

384 21 384 21 327 21 

โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียน
ประถมศึกษา 

68 4 68 4 68 9 

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง โรงเรียน
ประถมศึกษา 

75 5 75 5 58 7 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
บ้านหนองสรวง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

68 3 68 3 47 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
บ้านหนองกก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

41 2 41 2 37 2 

รวม 636 35 636 35 537 41 
(ข้อมูล  ณ  เมษายน  2562) 

 
แผนภูมิท่ี 4  แสดงข้อมูลการศึกษา 
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 4.2 สาธารณสุข 
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 การใหบ้ริการทางด้านสาธารณสุข มีสถานบริการดงันี้ 
 - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  2   แห่ง 
 - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน (ศสมช.)  จ านวน  9   แห่ง 
 - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานโรงเรียน(ศสมร.)  จ านวน  3   แห่ง 
 - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานวัด (ศสมว.)  จ านวน  3   แห่ง 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
จ านวนบุคลากรทางสาธารณสุข 
- เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข (พยาบาล , ผดุงครรภ์) จ านวน     7   คน 
- แพทย์ประจ าต าบลหนองสรวง   จ านวน     1   คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  151   คน  
- อาสาสมัครสุขาภิบาลอาหาร   จ านวน   54   คน 

                     - อาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ (อ.ผส.)           จ านวน     5   คน 
 4.3 อาชญากรรม 
 4.4 ยาเสพติด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคม 
  การคมนาคมในต าบลหนองสรวง  ในปัจจุบันมีถนนเข้าถึงทกุหมูบ่้าน 
  -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 65  สาย   ความยาวรวม    9,859.50  เมตร 
  -   ถนนลาดยาง   4   สาย ความยาวรวม    5,000.00  เมตร 
  -   ถนนลูกรัง   8   สาย ความยาวรวม  23,741.00  เมตร 
  -   ถนนหินคลุก   21   สาย ความยาวรวม  21,943.00  เมตร 
  -   ถนนคันดินเสริมลูกรงั  3   สาย ความยาวรวม    6,680.00  เมตร 

-   รถประจ าทางระหว่างด่านขุนทด - นครราชสีมา 
-   รถประจ าทางระหว่างหนองสรวง - นครราชสีมา 

 5.2 การไฟฟูา 
   ทุกหมู่บ้าน  ประชากรทีม่ีไฟฟูาใช้    100 % 

 5.3 การประปา 
ระบบประปา 

 มีระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกัน 6 หมู่บ้าน คือหมู่ที่  1, 2, 5, 6, 7 และ  9    
 ประปาหมูบ่้าน  คือ หมู่ที่  3  , 4   และ  8   
 มีครัวเรอืนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน 1,400  ครัวเรือน 
 

 5.4 โทรศัพท์ 
 โทรศัพท์ต าบลหนองสรวง  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  13  ตู้  ส าหรับติดตั้ง 

ตามบ้านเรือนราษฎรนั้นมีปริมาณที่น้อย  และมีติดตั้งเฉพาะหน่วยงานราชการ  เพราะการวางคู่สายโทรศัพท์ยัง
ไม่ได้ขยายเขตมาถึงต าบลหนองสรวง  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่    

 มีการบริการระบบอินเตอร์เน็ตต าบล  จ านวน  1  แห่ง 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขุนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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 มีหอกระจายข่าว    จ านวน  9  แห่ง 
 ไปรษณีย์ต าบลหนองสรวง  มีที่ท าการไปรษณีย์อนญุาตประจ าต าบล อยูท่ี่หมูท่ี่ 1  

บ้านหนองสรวง ต าบลหนองสรวง  และที่ท าการไปรษณีย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลขามทะเลสอ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

 เกษตรกรรม ในปัจจุบันประชากรต าบลหนองสรวงส่วนใหญ่ ประกอบ 
อ าชีพทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน นอกจากนี้          ยังประกอบ
อ าชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

6.2 การประมงมีเกษตรที่ท าอ าชีพประมงจ านวน 2 ราย  ได้แก่ เลี้ยงปลา  
6.3 การปศุสัตว์มีเกษตรกรท าอ าชีพเลี้ยงไก่  จ านวน 6 ราย  
6.4  การบริการสถานประกอบการด้านบริการ   จ านวน ๒๕ แห่งแบ่งเป็น 

    บริการเสริมสวย  จ านวน  10 แห่ง 
    บริการซ่อม   จ านวน ๑๒ แห่ง 
    บริการอื่นๆ   จ านวน   ๘ แห่ง 

6.5 การท่องเท่ียว พัฒนาบึงหนองสรวง เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
6.6 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของต าบลหนองสรวง จ าแนกเป็น 

ประเภทอุตสาหกรรมผลิตและบริการ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าว โรงมัน 
6.7การพาณิชและกลุ่มอาชีพ ต าบลหนองสรวงมีตลาดการค้าที่ส าคัญ  

จ านวน 2 แห่ง ที่ทางต าบลหนองสรวงสามารถจัดเก็บรายได้ได้เองคือ 1. ตลาดบ้านหนองสรวง ตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่หมู่ที่ 1  และ 2. ตลาดเช้าต าบลหนองสรวง  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5  ส่วนการพาณิชย กรรมในเขตต าบลหนอง
สรวง เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องเขียนแบบเรียน  เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องยนต์การเกษตร พันธ์ุพืชและวัสดุการเกษตร สังฆภัณฑ์และเวชภัณฑ์  สถานประกอบอ าหาร และสินค้า
อุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้   
  -  พาณิชยกรรมและบริการ จ านวน  61  แห่ง 
   -  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จ านวน  61   แห่งแบ่งเป็น 
    สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน   3 แห่ง 
    ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน 30 แห่ง 
    ร้านขายอาหาร   จ านวน   9 แห่ง 
    ร้านขายเสื้อผ้า   จ านวน   2 แห่ง 
    ร้านขายสินค้าอื่นๆ  จ านวน ๑๗ แห่ง 
 6.8  แรงงานแรงงานที่ใช้ในต าบลหนองสรวง  ประกอบอ าชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน  ๑,๗๗๙คน 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน่้า) 
 7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  มีทั้งหมดจ านวน    9 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ผู้น าท้องถ่ิน ต าแหน่ง 
1 บ้านหนองสรวง นายทิม          โนมขุนทด ผู้ใหญบ่้าน 
2 บ้านดอนตานาด นายสงวน       เขพันดุง ก านันต าบล 
3 บ้านหนองตะครอง นายบุญมี       พวงสันเทียะ ผู้ใหญบ่้าน 
4 บ้านหนองกก นายปฐมพร     ฉวีวรรณ ผู้ใหญบ่้าน 
5 บ้านหนองสรวงพฒันา นายสนิท        เจิมขุนทด ผู้ใหญบ่้าน 



๑๐ 
 

6 บ้านหนองสรวงสามัคคี นายประจวบ     รัตน์สันเทียะ ผู้ใหญบ่้าน 
7 บ้านหนองสรวงรุง่เรือง นางสุพันธ์       แนมขุนทด ผู้ใหญบ่้าน 
8 บ้านโคกพัฒนา นายไมล์         หวนสันเทียะ ผู้ใหญบ่้าน 
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข นายกอบชัย        บูรณะปิยะสกลุ ผู้ใหญบ่้าน 
  
7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ในปัจจุบันประชากรของต าบลหนองสรวงส่วนใหญ่ ประกอบอ าชีพทางการ 
เกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน  โดยใช้พื้นที่ท าการเกษตรประมาณ  ๒0,
๑๒๔.๙๒  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  ๗3.๖๙  ของพื้นที่ในเขตต าบลหนองสรวงทั้งหมด พืชที่ส าคัญส่วนใหญ่ ได้แก่  มัน
ส าปะหลัง  ข้าว ข้าวโพด แตงโม เลี้ยงสัตว์    เป็นต้น 
 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน่้าทางการเกษตร  
แหล่งน้ าในต าบลหนองสรวง  จ านวน  15  แห่ง 

 อ่างน้ า  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ อ่างหนองสรวง  หมู่ที่ 1 
 สระน้ า  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่  สระน้ าค้าง  หมู่ที่ 2 , สระหนองกก  หมู่ที ่4 , สระ

ยายเล  หมู่ที่ 8 , สระบ้านเจียบ หมู่ที่ 3 , สระน้ าปุาช้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 , สระน้ าบ้าน
หนองวงศ์ หมู่ที่ 3 , สระน้ าดอนตะแบง  หมูท่ี่ 3 

 หนองน้ า  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่  หนองขาม  หมู่ที่ 1 , หนองบัวน้อย  หมูท่ี่ 5 , หนอง
สรวง  หมูท่ี่ 5 , หนองกระฉิม  หมูท่ี่ 7 , หนองขอน  หมู่ที่ 5 

 บึง , คลอง  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  บงึหนองตะครอง  หมู่ที่ 3 , คลองโกรกกระสังข์  
หมู่ที่ 5 

 
 
7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน่้ากินน่้าใช้ 

ปัจจุบันการประปาภายในต าบลหนองสรวง  รับผิดชอบและด าเนินการโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  โดยใช้แหล่งน้ าดิบจากอ่างหนองสรวงใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ 
 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา 
      ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลหนองสรวง ประมาณร้อยละ 99.9 นับถือศาสนาพุทธ  และร้อยละ 0.๑ นับถือ
ศาสนาอื่นๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในต าบลหนองสรวง คือ วัด 3 แห่งได้แก่  
   ๑. วัดหนองสรวง   
   ๒. วัดหนองกก    
   ๓. วัดหนองตะครอง     
 8.2  ประเพณีและงานประจ่าปี 

วัฒนธรรม ภายในต าบลหนองสรวง  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ดีงาม ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
   ๑.    งานประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายน 
   2.  งานประเพณีเข้าพรรษา   เดือนกรกฎาคม 
   3.  งานประเพณีออกพรรษา   เดือนตุลาคม 
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   4.  งานประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 
8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ินในต าบลหนองสรวง  ได้แก่ เครื่องจักรสาน ปราช์ญชาวบ้าน  
ส่วนภาษาถ่ินเป็นภาษาไทย-โคราช 

8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น่้า 
      แหล่งน้ าในต าบลหนองสรวง  จ านวน  15  แห่ง 

 อ่างน้ า  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ อ่างหนองสรวง  หมู่ที่ 1 
 สระน้ า  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่  สระน้ าค้าง  หมู่ที่ 2 , สระหนองกก  หมู่ที ่4 , สระ

ยายเล  หมู่ที่ 8 , สระบ้านเจียบ หมู่ที่ 3 , สระน้ าปุาช้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 , สระน้ าบ้าน
หนองวงศ์ หมู่ที่ 3 , สระน้ าดอนตะแบง  หมูท่ี่ 3 

 หนองน้ า  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่  หนองขาม  หมู่ที่ 1 , หนองบัวน้อย  หมูท่ี่ 5 , หนอง
สรวง  หมูท่ี่ 5 , หนองกระฉิม  หมูท่ี่ 7 , หนองขอน  หมู่ที่ 5 

 บึง , คลอง  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  บงึหนองตะครอง  หมู่ที่ 3 , คลองโกรกกระสังข์  
หมู่ที่ 5 

10. ข้อมูลอ่ืน ๆ  
 10.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี   ได้แก่  เกลือสินเธาว์ 
 10.2  มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ้าน        4 รุ่น จ านวน    355   คน 
  - ไทยอาสาปูองกันชาติ       1 รุ่น จ านวน    100 คน 
  - กองหนุนเพือ่ความมั่นคง     1 รุ่น จ านวน     80 คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน    152 คน 
  - หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน  จ านวน      9    แห่ง 
  - อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ านวน     20   คน 
            - อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ (อส.ผส.) จ านวน      5    คน 
            - อาสาสมัครเกษตรหมูบ่้าน (อกม.)  จ านวน      9    คน 
            - อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พช.) จ านวน     20   คน 

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
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        2.  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง  

      ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด่าเนินงาน และอ่านาจหน้าท่ีท่ีส่าคัญขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลหนองสรวง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ในราชกิจจานุเบกษาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
จัดต้ังองค์การบริหารสว่นต าบล  เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง  30 มกราคม 2539  หน้า63 ล าดับที่ 583  ประกาศ ณ 
วันที่ 19 มกราคม 2539 

 
2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ได้จัดองค์การในการด าเนินงาน เป็น  4 ส่วนราชการ   ได้แก่ 

(1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ  การจัดท าทะเบียนผู้บริหาร  สมาชิก อบต. 
คณะกรรมการบริหาร  งานเลือกตั้ง  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้
ค าปรึกษาหน้าที่  และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง การ
บริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่ง
งานในส่วนราชการภายในออกเป็น 3  ฝุาย  คือ 

1.1  ฝุายบรหิารงานทั่วไป   
1.2  ฝุายนโยบายและแผน   
1.3  ฝุายปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย   

 
(2)  กองคลัง  มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  และทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ 

การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัด และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ 
การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝุาย  คือ 

 2.1  ฝุายการเงิน 
 2.2  ฝุายบัญชี 
 2.3  ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 2.4  ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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(3)  กองช่าง  มีภารกิจหน้าทีเ่กี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  และจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การ
อนุมัติเพื่อด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุง ซอ่ม และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้ค าแนะน าปรึกษาเกีย่วกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบกอ่สร้างแก่ 
อบต. และหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้อง โดยแบง่งานในส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝุาย  คือ  

3.1  ฝุายก่อสร้าง   
3.2  ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร    
3.3  ฝุายประสานสาธารณูปโภค   
3.4  ฝุายผังเมือง   

 
 (4)  กองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม  มีภารกจิหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกบัการ

วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลกัสูตร การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล การพฒันาต าราเรียน การวางแผน
การศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การบริการสง่เสรมิการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมลู  สถิติการศึกษา  เพื่อน าไป
ประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่
การศึกษา  และปฏิบัตหิน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้อง โดยแบง่งานในสว่นราชการภายในออกเป็น  3  ฝุาย  คือ  

4.1  ฝุายบรหิารงานการศึกษา   
4.2  ฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.3  ฝุายกิจการโรงเรียน   

 
2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีอ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552   
2.2.1  มาตรา 66 องค์การบรหิารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพฒันาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกจิสงัคม

และวัฒนธรรม   
2.2.2  มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารส่วนต าบล มหีน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ

บรหิารส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้
(1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีส่าธารณะรวมทัง้ก าจัดมูลฝอย  และสิ่ง

ปฏิกูล 
(3)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4)  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้กิาร 
(7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน 
(9)  ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร 
2.2.3  มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ

บรหิาร ส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้
(1)  ให้มีน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
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(2)  ให้มีและบ ารงุการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(3)  ให้มีและบ ารงุรกัษาทางระบายน้ า 
(4)  ให้มีและบ ารงุสถานทีป่ระชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
(6)  ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8)  การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9)  หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ์
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

2.3  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.  2554  หมวด 2  การก าหนดอ านาจและหนา้ที่ในการจดัระบบการ
บรกิาร สาธารณะมาตรา 16 ให้องค์การบรหิารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี ้

2.3.1 การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง 
2.3.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
2.3.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าข้าม และทีจ่อดรถ 
2.3.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
2.3.5 การสาธารณูปการ 
2.3.6 การสง่เสรมิ การฝึก และประกอบอาชีพ 
2.3.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
2.3.8 การสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
2.3.9  การจัดการศึกษา 
2.3.10  การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
2.3.11  การบ ารงุรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมท้องถ่ินดีของ ท้องถ่ิน 
2.3.12  การปรบัปรุงแหลง่ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่าศัย 
2.3.13  การจัดใหม้ีและบ ารงุรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2.3.14  การส่งเสริมกีฬา 
2.3.15  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
2.3.16  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
2.3.17  การก าจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
2.3.18  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
2.3.19  การจัดใหม้ีและควบคุมสสุาน และ ฌาปนสถาน 
2.3.20  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
2.3.21  การจัดใหม้ีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
2.3.22  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถาน

อื่น 
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2.3.23  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.3.24  การผังเมือง 
2.3.25  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
2.3.26  การดูแลรกัษาที่สาธารณะ 
2.3.27  การควบคุมอาคาร 
2.3.28  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.3.29  การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสรมิและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
2.3.30  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

    2.4  วิธีการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
     2.4.1  ภารกิจเกี่ยวกับฝุายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีอ านาจหน้าที่ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

(3) ควบคุมการปฏิบัตงิานของนายก อบต.ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

     2.4.2  ภารกิจเกี่ยวกับฝุายบริหาร หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีอ านาจหน้าที่ 
(1)  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.  ให้

เป็นตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ข้อบญัญัติ ระเบียบ และข้อบงัคับของทางราชการ 
(2)  สั่ง  อนุญาต และอนุมัตเิกี่ยวกบัราชการของ อบต. 

 (3)  แตง่ตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 
 (4)  วางระเบียบเพือ่ให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (5)  รักษาการใหเ้ป็นไปตามข้อบญัญัติ อบต. 
 (6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บญัญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 

      2.4.3  ภารกิจอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 เปน็ภารกิจของส่วนราชการสงักัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง  

2.5  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง    
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต่าบล .א

 (1)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง 
 1. นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 2. นายศิริ อมฤกษ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. นายวินัย ธงสันเทียะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. นายเจษฎา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
      (2)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง 

1. นายเปรม บินสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 2. นางสมพร  เจิมขุนทด  รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 3. นางไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. นายประดิษฐ ์โนมขุนทด  ส.อบต.   ม. 1 
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5. นายวิชัย มอญขุนทด  ส.อบต.   ม. 1  
6. นายสมศักดิ ์ ปัญญาเสมอทรัพย ์ ส.อบต.   ม. 2 
7. นายชานนท์ ไมสันเทียะ  ส.อบต.   ม. 3 
8. นายบรรหยัด ทิพย์สันเทียะ  ส.อบต.   ม. 3  
9. นางแก้วตา   จันทนนท ์  ส.อบต.   ม. 4   
10. นายอุเทน กลิ่นค้างพล ู  ส.อบต.   ม. 4  
11. นายศรชัย นุมขุนทด  ส.อบต.   ม. 5 
12. นางสรอ้ย   เวินขุนทด  ส.อบต.   ม. 6 
13. นางธานี  กิจอาสา   ส.อบต.   ม. 6  
14. นางสุบลิ แนมขุนทด  ส.อบต.   ม. 7 
15. นายส าราญ  แนมขุนทด  ส.อบต.   ม. 7  
16. นายเลิศ มอญไหม  ส.อบต.   ม. 8 
17. นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ  ส.อบต.   ม. 8 
18. นางเสนห่ ์ เจิมขุนทด  ส.อบต.   ม. 9   
19. นายสุวรรณ แนมขุนทด  ส.อบต.   ม. 9  

 
      (3)  หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนต่าบล 
 1. นางไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
 2. นายธนันต์พัฒน์  พรมพิลา  รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
 3. นายกล้าศึก  พรมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 4. นางสาวดาวเรือง  เอกวัด  ผู้อ านวยการกองคลงั 
 5. นางภคอร  มาสันเทียะ   หัวหน้าส านักงานปลัด 
 6. นายสยาม  สิงหาทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
ส่านักงานปลัด 

 1. นางภคอร  มาสันเทียะ   หัวหน้าส านักงานปลัด 
2. นางปุณยวีร์  นิ่มหิรญัวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นายประสิทธ์ิ  กันท า   นักพัฒนาชุมชน 
4. นายสนธยา  มาสันเทียะ  นักจัดการงานทั่วไป 
5. นางสาวสายพิน  ศรอินทร ์  นักทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวสรินทรร์ัตน์  มั่งมีศร ี  เจ้าพนักงานธุรการ   
 
กองคลัง  

 1. นางสาวดาวเรือง  เอกวัด  ผู้อ านวยการกองคลงั 
2. นางสาวบุศราทิพย์  วิสิฐนฤชัย  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
3. นางสาวณีนาศ  ไพบูลย์    นักวิชาการพัสด ุ
4. นางสาวนิภาพร  ทองย้อย  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
กองช่าง 
1. นายกล้าศึก  พรมฤทธ์ิ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



๑๗ 
 

 1. นายสยาม  สิงหาทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 2. นายเกศกร  จันทร์งาม   นักวิชาการศึกษา 

3. นางเสนห่์   ใจชอบ   ครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางเรณู      จวบกลาง   ครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ปุมสันเทียะ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
จ่านวน
บุคลากร 

การศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

บุคลากรด้านการเมือง          
คณะผู้บริหาร 4 1 - 3 - - - - - 

สมาชิกสภา อบต. 18 7 2 5 4 - - - - 
ยอดรวมผู้บริหารและสมาชิกทั้งสิ้น 22 8 2 8 4 - - - - 

นักบริหารงาน อบต. 1 - - - - - - 1 - 
รองปลัด อบต. 1 - - - - - - - 1 
ส่านักงานปลัด อบต.        ยอดรวม 18 2 - 6 2 2 4 1 1 

พนักงานส่วนต าบล 6 - - - - 2 4 - - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 - - 2 - - 1 - - 

พนักงานจ้างทั่วไป 8 2 1 4 1 - - - - 
กองคลัง                  ยอดรวม 4 - - - - - 4 - - 

พนักงานส่วนต าบล 4 - - - - - 4 - - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 - - - - - 1 - - 

พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - - - - - 
กองช่าง                       ยอดรวม 4 - - 2 - 1 1 - - 

พนักงานส่วนต าบล 2 - - - - 2 - - - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 - - - - - 1 - - 

พนักงานจ้างทั่วไป 1 - - 1 - - - - - 
กองการศึกษาฯ             ยอดรวม 5 - - - 3 2 - - - 

พนักงานส่วนต าบล 4 - - - - - 3 1 - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ - - - - - - - - - 

พนักงานจ้างทั่วไป 1 - - - 1 - - - - 
ยอดรวมของพนักงานทั้งสิ้น 31 2 1 7 5 3 10 3 1 

รวมยอดบุคลากรทั้งสิ้น 45 10 2 16 9 3 10 3 1 
 

  ข้อมูล ณ  เมษายน 2562 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงข้อมูลบุคลากร 
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2.6  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต่าบล 
 

ประเภทรายได้ รายได้ท่ีรับจริง  (บาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้ที่ อบต.จัดเก็บ
เอง 

811,960.89 682,836.99 907,538.22 73,712.43 703,000 

รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร
ให้ 

15,459,247.43 15,700,229.19 16,347,013.87 17,8464,394.27 16,630,000 
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบรายรบัจริง – รายจ่ายจริง  ปีงบประมาณ  2558 – 2562 
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7.  สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  จากข้อมลูของการพฒันาในหลายส่วน (ข้อมลูปี 2561 – 2562) ได้แก่ ข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช.2 ค และจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล  ซึ่งได้รบัทราบข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้ดังนี้ 
1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สภาพปัญหาด้านการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีดังนี ้
 ประชาชนยังขาดความสนใจในการมสี่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และขาดความ

ร่วมมือในการด าเนินกจิกรรมด้านต่างๆ 
 ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน และ

ในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 การประสานงาน  การบรูณาการ  การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนยังมีไม่เตม็ที่  ขาดการประสานงาน

อย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการของประชาชน  มีดังนี้ 

 รณรงค์ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 
 ประชาสมัพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการด าเนินกิจกรรมตามระบอบวิถีประชาธิปไตย 
 ฝึกอบรม ส่งเสริม กระตุ้นจิตส านึกใหก้ับผู้น าท้องถ่ิน  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ให้ตระหนักใน

บทบาทหน้าที่และคุณธรรมจริยธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,545,803.00 6,712,471.00 14,778,272.00 15,109,645.84 17,352,000 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      

รวมรายรับทั้งสิ้น 23,817,011.32 23,095,537.18 32,032,824.09 33,692,852.54 34,685,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 20,238,442.76 21,992,402.06 28,717,582.65 28,977,847.06 34,685,000 
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2. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีดังนี ้

 ปัญหาการคมนาคมไมส่ะดวก 
 ปัญหาการระบายน้ าของหมูบ่้าน 
 ปัญหาโคมไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอและทั่วถึง 
 ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน 

ความต้องการของประชาชน  มีดังนี้ 
 ก่อสร้างปรับปรงุเส้นทางคมนาคมใหส้ะดวก มีมาตรฐาน และทั่วถึง 
 ก่อสร้างทางระบายน้ าในหมูบ่้าน 
 ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึง  
 ขยายเขตระบบประปาให้ครอบคลุม  และมีประสทิธิภาพ  มีคุณภาพ 

3. ปัญหาด้านแหลง่น้ า 
สภาพปัญหาด้านแหล่งน้ า  มีดังนี ้

 ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรทีเ่พียงพอ 
 แหล่งน้ าที่มีอยูม่ีสภาพต้ืนเขินไมส่ามารถกักเก็บน้ าได ้
 เหมอืงส่งน้ ามีความตื้นเขินและยังไมท่ั่วถึง 

ความต้องการของประชาชน  มีดังนี้ 
 ขุดลอกแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพือ่รองรบัการท าการเกษตร 
 ขุดลอกแหล่งน้ าที่มีความตื้นเขิน 
 ขุดลอกและขยายเส้นทางเหมอืงส่งน้ าใหท้ั่วถึงและครอบคลมุ 

4. ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 สภาพปัญหาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต    มีปัญหาดังนี้  

 ปัญหาผู้พิการ ผูสู้งอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส ยังได้รบัการช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ 
 ปัญหาของ กลุม่วัยรุ่นจบักลุ่มมั่วสุมไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 ปัญหาของเด็กนกัเรียนทีเ่จริญเตบิโตไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน 
 ปัญหาถูกรบกวนจากมลพิษในชุมชน 

ความต้องการของประชาชน มีดังนี้ 
 การจัดสวัสดิการช่วยเหลือ ผู้พกิาร ผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รบัการช่วยเหลอือย่างทั่วถึง  
 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ส าหรับกลุม่เยาวชน วัยรุ่น 
 ปูองกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในชุมชน 
 ปูองกันและระงบัการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อในชุมชน 
 รณรงค์ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กบัประชาชน 
 แก้ไขปัญหามลพิษของชุมชน 

 
5. ปัญหาด้านเศรษฐกจิ   
 สภาพปัญหาในด้านเศรษฐกิจ มปีัญหา ดังนี ้
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 ปัญหาการประกอบอาชีพและการมีงานท า 
 ปัญหาการรวมกลุ่มเพื่อสง่เสรมิอาชีพ   
 ปัญหาการมีภารหนีส้ิน รายได้ไม่เพียงพอส าหรับรายจ่าย การไม่มีเงินออม 
 ปัญหาผลผลิตด้านเกษตร(ข้าว,มันส าปะหลงั,ข้าวโพด) ตกต่ า 
 ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ า ไม่คุ้มกับการลงทุน 
 ปัญหาภัยแล้ง หรือ น้ าท่วม 

ความต้องการของประชาชน ได้แก่ 
 การใหร้ัฐบาลควบคุมก าหนดราคาข้ันต่ าของราคาข้าว มันส าปะหลัง 
 การสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียน 
 การแก้ไขปัญหาหนีส้ิน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 การสนบัสนุนส่งเสริมการท าการเกษตรแบบลดต้นทุนการผลิต 
 การแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพท าใหผ้ลผลิตตกต่ า 
 การสง่เสรมิอาชีพในฤดูว่างงานหลังฤดูการเกบ็เกี่ยวผลผลิต 
 การแก้ไขปัญหาช่วงเวลาเกิดภัยแล้ง และ ช่วงเวลาเกิดปัญหาอุทกภัย อย่างทันท่วงที 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สภาพปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีดังนี้ 

 ปัญหาประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก  เยาวชน วัยรุ่น ไม่ให้ความส าคัญกบักจิกรรมทางศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน และการฝึกจิตใจใหม้ีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

 โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงัขาดสื่อการเรียนการสอนทดีีให้แก่เด็กนักเรียน 
 หมู่บ้านยงัไม่มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารส าหรับให้บริการประชาชนอย่างถาวร 

 ความต้องการของประชาชน   มีดังนี ้
 รณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมทางศาสนาและ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถ่ิน 
 สนับสนุนสือ่การเรียนการสอนใหก้ับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จัดสร้างทีอ่่านหนังสือหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมูบ่้านชุมชน 

7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  มีดังนี ้

 ปัญหาพื้นที่ปุาไมม้ีน้อย 
 ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมสภาพไมเ่หมาะสมกับการเพาะปลกู 
 ปัญหาไมม่ีที่ทิง้ขยะและการก าจัดขยะมลูฝอยของหมู่บ้าน 

ความต้องการของประชาชน  มีดังนี้ 
 รณรงค์ร่วมกันปลูกปุาในที่สาธารณะของต าบลหมู่บ้านและดูแลให้เจรญิเตบิโต 
 รณรงค์ร่วมกับสร้างจิตส านึกในการอนรุักษ์และการฟื้นฟสูภาพดิน 
 จัดหาทีก่ าจัดขยะของหมูบ่้านชุมชนและจัดการขยะให้ถูกวิธีถูกสุขอนามัย 
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แบบ ยท. ๐๑ 

๓.๓  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
          

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทยีมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิฯ ฉบับ

ที่ 12 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสริมความ
เป็นธรรม ลด

ความเล่ือมล้ าใน
สังคม 

การสร้างความเข้มแขง็ 
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้านความ
ม่ันคง 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ

สตกิส์ 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ  
ประเทศเพื่อบ้าน และ

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

เปูาประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ า การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม การสร้างความสมดลุและปรับระบบบริหารจดัการ 

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

ยกระดับสงัคม ให้เป็นเมือง
หน้าอยู ่

 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปูองกันสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทาง

พระราชด าริ 

การพัฒนา
ด้าน

การศึกษา 

ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

ด้านการ
พัฒนาสังคม 

ด้านการ
พัฒนา

สาธารณสุข 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ

กีฬา 

ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาสังคม 

ด้านการจัดระเบียบสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เปูาประสงค ์
 

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน 

ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และ
พัฒนาบึงหนองสรวงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง
และมีความมั่นคง 

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผูด้้อยโอกาส

,ผู้ปุวย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บ ารงุรักษาศิลปะ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดย
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนสง่  
บ ารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บูรณาการพัฒนาท้องถิ่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุก
วัยพัฒนาสังคมในทุกด้าน ให้เป็นต าบลอยู่ดีมีสุข 

 

สนับสนุนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมการบริการจัดการ 

 

กลยุทธ์ 
 

พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่ง
น้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพือ่การเกษตร   

 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา ให้บุคลากรเปน็
ผู้มีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล 

พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและ
เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ 

ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชน 

 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต
และการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 

ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบ
ปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที ่

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ า ลุ่มน้ าล าคลองให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ส่งเสริม ร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียม
ความพร้อมในการปูองกันภัย 

ประชาชนได้รับบริการดา้นสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 

แผนงานบริหารทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

แผนงานการศึกษา 
 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 



๒๔ 
 

                    

                         

                             

                     

                         

 

                   

                         

 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน 
 

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

แผนงานการเกษตร 
 

แผนงานการพาณิชย ์
 

แผนงานงบกลาง 
 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการ 
จ านวน 26 โครงการ 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จ านวน 256 โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และพัฒนาสังคม 
จ านวน 19 โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์

ด้านการจัดระเบียบสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

จ านวน 5 โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ด้านการ  
การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
จ านวน 25 โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 6 โครงการ 
 

แผนงาน 
 

แผนงานสร้างความ 
เขม้แขง็ของชุมชน 

 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
 และนนัทนาการ 

 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงานการ
พาณิชย ์

 

แผนงานงบกลาง 
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แบบ ยท. ๐๒ 
 .4 แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ 

“หนองสรวง สังคมอยู่ดีมสุข มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 

 . ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ 

เป าประสงค์ 

ค่าเป าหมาย 

๒. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

 .  ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาสังคม 

 

 . ด้านการจัดระเบียบสังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 . ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 . ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 . การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 . การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความ
สะดวกและรวดเร ว 
 

 . การส่งเสริมความเข้มแข งของ
ชุม  การสังคมสงเคราะห์แก่
ประชาชน รวมท้ังการสร้างสังคม 

 . ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของตนเอง 
 

 . ประชาชนมีความรู้และ
บ่ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
 
 

2. ด้านการได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความ
สะดวกและรวดเร ว 

4. ประชาชนมีความรู้และ
บ่ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้และ
สังคมมีความสงบเรียบร้อย 

 
 

5. มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป น
พิษท่าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 

1. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
กลยุทธท่ี   

 
แผนงานที่   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี   

 
แผนงานท่ี     

 
แผนงานท่ี  1  

 
แผนงานท่ี  2  

 . มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่
เป นพิษท่าให้ชุมชนน่าอยู่อย่าง
สงบสุข 
ความน่าอยู่ 
 

 
กลยุทธท่ี 4 

 
กลยุทธท่ี 11 

 
กลยุทธท่ี 12 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์               
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวข้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบงาน

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 
61 62 63 64 

การพัฒนาระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 

ยท.1 ด้านการ
บริหารจัดการ 

ก า ร บ ริ ห า ร
อง ค์ ก รมี ค ว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได ้

ประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น
ท้อง ถ่ิน เพิ่ ม ข้ึน
ร้อยละ 5 

23 23 23 23 ปี ล ะ  1 5 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 

พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการท่ีดี
ในองค์กร พัฒนา
ด้ านการมี ส่ ว น
ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน ปละ
การปูองกันทุจริต
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาบุคลกรใน
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
พัฒนาเคร่ืองไม้
เ ค ร่ื อ ง มื อ แล ะ
ส ถ า น ท่ี
ป ฏิ บั ติ ง า น 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พั ฒ น า ร า ย ไ ด้
ส่ง เส ริม ค่านิยม 
12 ประการ 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
ปรับปรุงสถานท่ี
ให้บริการ ตาม
โครงการ อบต.  /
จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  
ในส านักงาน   /
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในส านักงาน   
/กล้องวงจรปิด 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 
1 ระบบ/จัด
โครงการ อบต. 
สัญจร พบประชาชน
ท้ัง 9 หมู่บ้าน/
จ านวน   1   หลัง  
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบริเวณ ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด/
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้างที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 
ให้สามารถใช้งานได้ดี 
มีประสิทธิภาพ/

ส านักงานปลัด กองช่าง 

แบบ ยท.03 
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ซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบท่ี
ช ารุด เสียหาย  
ให้สามารถใช้งาน
ได้ดี มี
ประสิทธิภาพ/
จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายจ่าง  
ส าหรับการ
เลือกตั้ง/ตาม
โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ เช่น
การสงเคราะห์ให้
ความช่วยเหลือ  
การจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ  
การปรับปรุง 
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 
ฯลฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวข้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบงาน

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยท.2 ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และคมนาคมให้
ได้มาตรฐานและ

เพียงพอ 

ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้ มีระบบ
ไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะท่ัวถึง

ร้อยละ80 
 
 

มีถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ าท่ี
เพิ่มข้ึนและมี

การบ ารุงรักษา
ให้มีสภาพดีร้อย

ละ 80 
 
 
 

ทุกครัวเรือนมีน้ า
เพือ่อุปโภค
บริโภคอย่าง

เพียงพอ ร้อยละ 
60 

 

3 
 
 
 
 
 
 

339 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

3 
 
 
 
 
 
 

339 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

3 
 
 
 
 
 
 

339 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

3 
 
 
 
 
 
 

339 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 

ปีละ 20 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

ขยายเขตไฟฟูา
และไฟส่องสว่าง

สาธารณะ 
 
 
 
 

การพัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุง 

รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า 

ฯลฯ 
 
 
 

การพัฒนาแหล่ง
น้ าและกิจการ

ประปา 

ขยายเขตบริการ
ไฟฟูาและไฟส่อง
สว่างสาธารณะ 

 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ถนน
ดิน ถนน คสล. 
ก่อสร้างถนน 

คสล./สะพาน/
ท่อ/รางระบาย

น้ า/ประตูระบาย 
 
 

ผลิตน้ าประปาให้
มีประสิทธิภาพ/
ขุดลอกคลองน้ า/
ก าจัดวัชพืชและ

สิ่งกีดขวางทางน้ า 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวข้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ
งานหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ยท.3 ด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และพัฒนา

สังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนร้อยละ 5 ต่อ

ครัวเรือน 
 

ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมร้อยละ100 

 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน

สาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง ร้อยละ 

100 
 

10 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 

10 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 

10 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 

10 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจและ
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

 
การส่งเสริม

สวัสดิการสังคม
ในชุมชน/พื้นท่ี 

 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
การบริการ

สาธารณสุขใน
ชุมชน/พื้นท่ี 

 

อบรมส่งเสริม
อาชีพ/พัฒนา
และส่งเสริม
สินค้าผลิตภัณฑ์
ต าบล 
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/และ
ผู้ปุวยเอดส์/
สมทบ
งบประมาณ
กองทุน 
สวัสดิการชุมชน 
รณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
โรค
ไข้เลือดออก/
อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพ
ติด/สนับสนุน
การด าเนินงาน
กองทุนฯสุขภาพ
ในท้องถ่ินหรือ
พื้นท่ี 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต. 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวข้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ
งานหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองท่ี

น่าอยู่ 
 
 
 
 
 

ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองท่ี

น่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 

ยท.4 ด้าน
การจัด

ระเบียบสังคม 
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 
 

ยท.5 ด้าน
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 

เด็กต้องได้รับ
การศึกษาร้อยละ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินร้อย
ละ10 

 
 
 
 
 

พัฒนาด้าน
การศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ร้อยละ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอด

ร้อย 50 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

5 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

5 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

5 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

ปีละ 6 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 5 
โครงการ/
กิจกรรม 

รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จัดหา
วัสดอุุปกรณ์ใน 
ปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาใน

ระบบในชุมชน/
พื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ริม

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

อบรมส่งเสริม
อาชีพ/พัฒนา
และส่งเสริม

สินค้าผลิตภัณฑ์
ต าบล 

 
 
 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร
สถานศึกษา/

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน/อาหาร

เสริม(นม)
โรงเรียน/

อุดหนุนโครงการ
การแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 
จัดกิจกรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณี

สงกรานต์รวมถึง
ส่งเสริมภูมมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้าน
หนองสรวง/
โรงเรียนบ่าน
หนองกก/

โรงเรียนบ้าน
หนอง

ตะครอง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวข้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ
งานหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนา
โคราชน่าอยู่ท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยท.6 ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นท่ีมีความ
สมบูรณ์เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 5 
 

5 5 5 5 ปีละ 5 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 

พัฒนาด้านการ
ปูองกันและ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาส่งเสริม
ให้เกิดการผลิต
การบริการ การ
บริโภคท่ีเป็น

มิครกับ
สิ่งแวดล้อม 

การก าจัดขยะ
ในชุมชนการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ

สภาพแวดล้อม 

จัดกิจกรรม
รักษาความ
สะอาด/

โครงการหมู่บ้าน
ขยะต้นแบบ/

โครงการส่งเสริม
การประหยัด

พลัลานและการ
ใช้พลังงาน

ทดแทน/จัดซื้อ
ถังขยะ 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ส่วนท่ี 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปไีปสู่การปฏิบตัิ 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

1 ด้านการบริหารจัดการ บรหิารงานทั่วไป 
การด าเนินงานอื่น 
 

บรหิารงานทั่วไป 
งบกลาง 

ส านักงานปลัด กองช่าง/กองคลงั 

2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
การพาณิชย ์
 

กองช่าง กองคลงั 

3 ด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาสงัคม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห ์
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด กองช่าง/กองคลงั 

4 ด้านการจัดระเบียบสังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บรหิารงานทั่วไป การรกัษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองช่าง/กองคลงั 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ ส านักงานปลัด/ 
กองคลงั 

6 ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองช่าง/กองคลงั 

      
รวม 6 4 12   
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ส่วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 

 .  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 . การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 . สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 .  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ( ) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
เสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 ( ) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้รกิาร 

 . ข้อเสนอแนะในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 .  ผลกระทบน่าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพฒันาทีล่่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกบักระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญัหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 .  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีปคีวรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 3.3   การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
จากแผนพฒันาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงได้ด าเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  โดยมผีลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
3.3.1.  การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-  ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการใหบ้ริการด้านไฟฟูา  โทรศัพท์ ก่อสร้างถนนให้

การสญัจรไปมาสะดวกและการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึ้น 

http://www.dla.go.th/
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 -  จัดการระบบการระบายน้ าให้ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเหมาะสม   
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองสรวงได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง  พร้อม
ทั้งด าเนินการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการ  ให้กับประชาชน 

3.3.2  การด าเนินการด้านแหล่งน้ า 
-  พัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกสระน้ าที่  ตื้น

เขิน เพื่อให้จัดเก็บน้ าให้ได้มากข้ึนและจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์มากข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงได้ด าเนินงานขุดสระ ขุดลอกสระ และขุดลอกคลอง เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภคและบริโภค  และจัดระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

3.3.3  การด าเนินการด้านเศรษฐกิจ 
-  ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพในต าบลหนองสรวง สนบัสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ดูงานนอกสถานที่   
-  มีการฝึกจัดอบรมสมาชิกอย่างสม่ าเสมอแนะน าและช่วยเหลือเรื่องการหาแหล่งเงินทุนในการประกอบ

อาชีพ   
-  ช่วยในการจัดการด้านการตลาดและช่วยแนะน าให้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของสมาชิก    
-  จัดการฝึกอบรมแก่ประชาชน  ในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

แก้ไขปัญหาการว่างงาน  
-  อ านวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เพือ่ส่งเสรมิเงนิทุนในการประกอบอาชีพ   
-  อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแมบ่้านทัง้   9  หมู่บ้าน 
3.3.4  การด าเนินการด้านสงัคม 

 -  ช่วยประสานงานในการจัดท ากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
 -  ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้สงูอายุกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 -  จัดหาแหล่งพกัผ่อนสาธารณะที่สะดวกสบายให้กับชุมชน 
 -  พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารทีเ่หมาะสมให้กบัชุมชน      

-  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผูสู้งอายุ และผู้พกิาร  ปรับปรงุคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

-  จัดโครงการกีฬา  “หนองสรวงเกมส์”  ประจ าปี  ให้คนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 -  โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ภัยหนาว  วาตภัย  ภัยแล้ง  อัคคีภัย  อุทกภัย ฯลฯ 
 -  จัดกิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีไทย เช่น ลอยกระทง  สงกรานต์  บวงสรวงท้าวสรุนารี 
 -  สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมและสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 

3.3.5  การด าเนินการด้านการเมืองการบรหิาร 
 -  จัดโครงการ  อบต.สัญจร  หรอือบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน  เพื่อให้ความรู้  พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร
รวมถึงใหบ้ริการนอกสถานที ่
 -  จัดอบรมเพื่อให้ความรู้  ทักษะเพิ่มเติมแกเ่จ้าหน้าที่และสมาชิกของ อบต. 
 -  ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของ อบต.ให้มีการให้
ความรู้เพิ่มกับเจ้าหน้าที่  อบต.  ในการท างาน    
 -  ได้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู้บริหาร เกี่ยวกบัด้าน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสงัคม และปรบัปรุงประสทิธิภาพการจัดเก็บให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
 -  จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินทีส่มบรูณ์  ถูกต้อง  เป็นปจัจบุัน 

3.3.6  การด าเนินการด้านสาธารณสุข 
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 -  กิจกรรมการควบคุมปูองกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ในพื้นที่ต าบลหนองสรวง 
 -  อบรมให้ความรู้ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการปูองกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคติดต่อที่มียงุเป็นพาหะน าโรค มีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน  รวมถึงการปูองกันโรค
ระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่รบัผิดชอบ 
 -  จัดซื้อวัคซีนฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า   

-  ด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
-  ด าเนินการกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  ดูแลด้านสาธารณสุข  สุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.3.7  การด าเนินการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 -  จัดหาทุนการศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ 
 -  ขยายสถานศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ 

-  ด าเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล จ านวน  2  ศูนย์  จัดให้มีมาตรฐานการศึกษา 
-  สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  และโครงการอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
-  สนับสนุนกิจกรรมเดก็ กิจกรรมการศึกษา  รวมทั้งสง่เสรมิประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม 

เช่นวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง เป็นต้น 
-  สนับสนุนเทคโนโลยี  สื่อการสอน  เพิ่มทกัษะให้เดก็เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ประจ าต าบล 
3.3.8  การด าเนินการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 -  จัดท าเขตแบ่งกั้นทีส่าธารณะของต าบล 
 -  จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช้น้ าบาดาล 
 -  ด าเนินการจัดเกบ็ขยะมลูฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
 -  ด าเนินการปรับปรงุภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อใหม้ีความเป็นระเบียบ สวยงาม ใหห้มูบ่้านน่าอยู่  รวมถึง
ส่งเสริมการปลูกพืชคลมุดินเพื่อแก้ไขการพงัทลายหน้าดิน 
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 ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2561)  เป็นการก าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบล   หนอง
สรวงจะเป็นไปในทิศทางใด  และเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล  3  ปี   (พ.ศ. 2559 
– 2561 )  ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนว
ทางการพัฒนา  ดังนี ้
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง 
  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองสรวง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลหนองสรวงเป็นต าบล
ขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้   

“หนองสรวง  สังคมอยู่ดีมีสุข  มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 
 

2.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ยึดหลกัธรรมาภิ

บาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
          - พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนสง่  บ ารุงรักษาซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ

สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
- บูรณาการพัฒนาท้องถ่ิน  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุกด้าน ให้เป็น

ต าบลอยู่ดีมสีุข 
- สนบัสนุนการบรกิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ฟืน้ฟูแหลง่น้ า  และสง่เสริมการ

ใช้พลงังานทดแทน 
- เพิม่ประสทิธิภาพในการผลิตพืชผลทางเกษตร  ใหม้ีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และครบวงจร    

3.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1.   เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการ  ให้มีประสทิธิภาพ    
     ประสิทธิผล  มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและทอ้งถ่ินใหเ้จริญรุง่เรอืงมุง่ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน 
2.   เพื่อใหม้ีเส้นทางการคมนาคม  และขนส่งพืชผลทางการเกษตร  ที่สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย      
3.   เพื่อให้มีระบบโครงการพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการทีม่ีประสิทธิภาพ  ประชาชนใน 
     พื้นที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างถ้วนหนา้ 
4.   เพื่อพัฒนาสงัคมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านการศึกษา  ด้าน 
     ศาสนา วัฒนธรรม  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5. เพื่อพฒันาทรัยพากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  การฟื้นฟแูหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ส่งเสริมการ 

ใช้พลังงานทดแทน 
6. เพื่อปอูงกันการเกิดสาธารณภัยต่างๆ  สนับสนุนการด าเนินการเพือ่รักษาความสงบเรียบรอ้ย   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
7.   เพื่อพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ  และมมีาตรฐาน  สง่เสริมใหเ้ป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

  4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   

  แนวทางการพฒันาที่  1   การบรูณาการท างาน  ของทุกภาคส่วน และการมสี่วนร่วมของ   
                    ประชาชน  เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการท างาน 

  แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมลู  เพิ่ม 
        ประสิทธิภาพในการบรหิารงาน  และการบรกิารประชาชน 

  แนวทางการพฒันาที่  3   การพัฒนาเพิ่มประสทิธิภาพ  บุคลากร  ยึดหลักธรรมาภิบาลใน 
                                                    การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง   

แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาบ ารงุรกัษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า 
  แนวทางการพฒันาที่  3   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ   

แนวทางการพฒันาที่  4   การพัฒนา  บ ารุงรักษา  ฟื้นฟูแหลง่น้ าสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 

  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตการเกษตร 
แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้  ตามแนว 
                   พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางการพฒันาที่  3   การสง่เสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสวัสดิการทางสังคม  
แนวทางการพฒันาที่  4   การปูองกัน ควบคุมโรค  สนับสนุน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
แนวทางการพฒันาที่  5   การสง่เสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพฒันาที่  1   การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสง่เสรมิประชาธิปไตย  

แนวทางการพฒันาที่  2   การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
  แนวทางการพฒันาที่  3   การจัดระเบียบชุมชน สงัคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  

แนวทางการพฒันาที่  4   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา   
แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณี 

ท้องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อม 
แนวทางการพฒันาที่  2   การปรับปรงุสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่   

  แนวทางการพฒันาที่  3   การสนบัสนุนส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน   
5.   นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารท้องถิน่ 

ค่าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หนอง
สรวง สมัยวิสามัญที่ 1 /2555  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลให้ข้าพเจ้า  นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด  เป็นนายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองสรวง  ตามหนังสือลงวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2555 
 พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6 ) พ.ศ. 
2552  มาตรา  58/5  ให้ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ  ภายใน
สามสบิวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นั้น 
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 บัดน้ี  ข้าพเจ้า  นายจิรัฎฐ์   แนมขุนทด  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้ก าหนดและจัดท า
นโยบายเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะได้น าแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ดังมรีายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1.1 การเพิม่ประสิทธิภาพการท างานในการประสานงานและร่วมมือจากสถาบัน  ก านัน  ผู้ใหญบ่้าน  ทุก

หมู่บ้าน  กลุม่สตรีแม่บ้าน อ.ส.ม.  บ้าน  วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาลชุมชน  เพื่อก าหนดแผนงาน
โครงการกจิกรรม  ในการพฒันาใหส้อดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในต าบล
หนองสรวง  และประสานงานเพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน  ในท้องถ่ินจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ  

1.2 การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสุจริต ยุติธรรม  ประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์กรและท้องถ่ิน  ให้เจรญิรุ่งเรอืงมุง่ประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชน 

1.3 ใช้พื้นฐานของข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค. และผลจากการประชาคมเป็นแนวทางในการบริหารงาน
และการบรกิารประชาชน 

1.4 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งพนกังาน ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุดต่อองค์กรและท้องถ่ินตลอดทั้งให้มี
จิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริง 

1.5 บรหิารงานโดยเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน โดยใช้ระบบการประชาสมัพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  และเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ท้องถ่ิน  โดยให้การประชาสัมพันธ์เชิงรกุ 

1.6 จัดให้มีการบรหิารงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด เกี่ยวกบัด้านสาธารณูปโภค  
การศึกษา  สาธารณสุข สังคม  และปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 พัฒนาเสน้ทางคมนาคม  โดยเรง่ปรบัปรงุซอ่มแซมถนนสายหลัก เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ ในการขนสง่

สินค้าการเกษตร และในการเดินทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและในหมูบ่้านใหอ้ยู่ในสภาพดี 
2.2 จัดหาและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้าน ให้มีแสงสว่างเพียงพอ และเพิม่เตมิในส่วนที่กอ่ให้เกิด

อันตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประสานกบัการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในการขยายเขต 
2.3 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาที่มอียู่ให้มสีภาพดีพรอ้มใหบ้ริการอย่างทั่วถึง  และประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพือ่สร้างและขอสนบัสนุนระบบประปาใหม่ เพือ่ทดแทนตัวเก่าที่ช ารุดใช้การไม่ได้มา
ทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอปุโภคบรโิภคในอนาคต 

2.4 สร้างและปรบัปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ หนอง  คลอง บงึ และคลองส่งน้ า เพื่อการอปุโภคบริโภคและ
การเกษตร 

2.5  พัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้สะอาดและขยายการบริการใหค้รอบคลมุทุกพื้นที่ 
3. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 

3.1 ส่งเสริมการจัดต้ังกลุม่อาชีพและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลใหบ้รหิารจัดการได้ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ เด็กยากจน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.3 ส่งเสริมกีฬาต าบล จัดสร้างลานกีฬาและสนบัสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
รณรงค์ใหก้ลุม่เยาวชนสนใจหันมาเล่นกีฬา เพื่อเป็นการยกระดับการกีฬาให้สงูข้ึน และก่อให้เกิดความ
รัก ความสามัคคี มีน้ าใจสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีและปูองกันยาเสพติด 
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3.4 ส่งเสริมใหม้ีการอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์ และมารดา ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูบุตร และ

จัดโครงการดูแลแม่ด้วยใจ รวมถึงส่งเสริมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและวางแผนครอบครัว 
3.5 ส่งเสริมการจัดกจิกรรมร่วมกัน  เพือ่การเสริมสร้างระบบสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและ

อบอุ่น 
3.6 สนับสนุนการปูองกัน รักษา ควบคุมโรคในต าบลอย่างทั่วถึงและสง่เสรมิการสร้างสุขภาพในต าบล 

โดยรวมกลุ่มเพื่อการออกก าลังกาย 
3.7 สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจัดโครงการปูองกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของ

โรคติดต่อที่มียงุเป็นพาหะน าโรคมกีารฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กบัประชาชนรวมถึงการ
ปูองกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในพื้นทีร่ับผิดชอบ 

     4.  นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 4.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ินโดย
ระบบประชาคม 
 4.3 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ภัยหนาว  วาตภัย  ภัยแล้ง  อัคคีภัย   อุทกภัย ฯลฯ 
 4.4 สนับสนุนความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
 4.5 สนับสนุนผูป้ระสานงานพลงัแผ่นดิน ( 25 ตาสับปะรด) และหน่วยเฉพาะกิจระดับต าบล  สง่เสรมิ 
รณรงค์  กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลหนองสรวง 

5. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1 จัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เพื่อเตรียมความพร้อมบุตรหลานของประชาชนให้มสีุขภาพ 

พลานามัย เป็นตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และสนบัสนุนการศึกษาได้จบการศึกษาภาคบังคับ และขยาย
โอกาสทางการศึกษามากข้ึน รวมทัง้ให้การสนบัสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตบริการ 

5.2 สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพิม่ทักษะให้เด็กเลก็ในศูนย์พัฒนา   เด็กเลก็ประจ าต าบล 
5.3  ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนศาสนา   ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน เช่น วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง และอื่น ๆ  
6. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

6.1 ปูองกัน ดูแล บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากปุาไม้และรณรงค์ให้ประชาชนปลกูต้นไม้ เพื่อสร้าง  ภูมิ
ทัศน์ ความชุ่มช่ืน  เป็นการสร้างจิตส านึกใหก้ับประชาชนได้รักปุาและช่วยกันอนุรกัษ์ตามพระราชเสาวนีย์ ของ
สมเดจ็พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 

6.2 ส่งเสริมใหร้าษฎร  มีส่วนร่วมในการรกัษาแหลง่น้ า 
6.3 รณรงค์ใหป้ระชาชน จัดเก็บขยะให้เป็นที่และถูกวิธี 
6.4 รณรงค์และสง่เสรมิการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน 
6.5 รณรงค์ใหเ้กิดความรกัและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน  และสง่เสรมิให้มกีารจัดระบบ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ีประสทิธิภาพ 
6.6 ส่งเสริมการปรับปรงุภูมิทัศน์ในหมูบ่้านเพื่อให้มีความเป็นระเบียบสวยงามใหห้มู่บ้านน่าอยูร่วมถึง

ส่งเสริมการปลูกพืชคลมุดิน เพื่อแก้ไขการพังทลายหน้าดิน 
6.7 จัดให้มีภาชนะรองรบัขยะใหเ้พียงพอกับความต้องการและจัดเก็บอย่างเหมาะสมและสถานที่ก าจัด

ขยะภายในต าบลให้ถูกสุขลักษณะ และสะอาดปลอดภัย 
 ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ   ในการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ที่ได้แถลงมาข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ความมั่นใจว่า  จะมุ่งปฏิบัติตาม
นโยบายที่แถลงมานี้อย่างเคร่งครัด  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อน าประโยชน์สูงสดุมาสู่ท้องถ่ินและประชาชน ตาม
วิสัยทัศน์การบริหารของข้าพเจ้า  “เก่งพัฒนา  กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ  ใส่ใจบริการ  ประสานงานท้องท่ี      ถนนทาง
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ดี  มีน้ าใช้ทุกครัวเรือน”  ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้ว  ก็จะ
สามารถน านโยบายที่ได้กล่าวมาไปปฏิบัติให้สัมฤทธ์ิผล  ตามเจตนารมณ์ทุกประการ  ขอขอบคุณ 

6. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอ่าเภอขามทะเลสอ 
วิสัยทัศน์อ าเภอขามทะเลสอ 

             “ ขามทะเลสอ  อ าเภอเครือข่ายเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน ” 
ค าขวัญอ าเภอขามทะเลสอ 
   “แตงโม  ยอดนิยม  โคนมพันธ์ุดี  เส้นหมี่น้ าฉ่า  สวนสง่าหนองคู  เชิดชูหมอเพลง” 

 พันธกิจ   
  1. บูรณาการ  พัฒนาเมือง  ชุมชนและชนบทใหบ้รรลุตามหลักเกณฑ์เมืองน่าอยู่ของเมอืงหลวง
แห่งภาคอีสาน 
  2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมสี่วนร่วมพฒันาสงัคมคุณภาพ  สังคมที่เอื้ออาทรและสังคม
สมานฉันท ์
  3. สนบัสนุนการผลักดันใหเ้กิดโครงข่ายคมนาคมทีเ่ช่ือมโยงเมืองหลวงและอ าเภอใกล้เคียง 
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกจิสเีขียว 
  5. สร้างกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  สินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อพฒันา
ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
  6. สนับสนุนภาคเกษตร อุตสาหกรรม  บริการ  การศึกษา  และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  7. บูรณาการบรหิารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดลุยภาพที่ยังยืนตามกลุม่
ยุทธศาสตร์อ าเภอ 
  8. สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐตามหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดหีรอืธรรมาภิบาล 
        
  เปูาประสงค์ 

 1. พัฒนาอ าเภอขามทะเลสอ  เป็นเครือข่ายรองรบัการขยายตัวของเมืองโคราชและส่งเสริมให้
เป็นเมืองน่าอยู ่

 2. พัฒนาสงัคมอย่างทั่วถึงและยัง่ยืน 
 3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  และรองรับความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของเมืองโคราชเพือ่เตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. สนับสนุนพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
 5. สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสเีขียวและการท่องเที่ยวเชิงนเิวศน์ 
 

         ประเด็นยุทธศาสตร์  (ตามล าดับความส าคัญ) 
 1. พัฒนาปจัจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อพฒันาไปสู่ครัวของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
 2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน

ในพื้นที่ 
 4. พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยัง่ยืนเพือ่สูก่ารเป็นเมืองน่าอยู่ 
 5. พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  และการบรหิารจัดการน้ าอย่างบรูณาการ 
 6. ส่งเสรมิการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
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7.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 

7.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  2  (พ.ศ.   60 –   64) 
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 (พ ศ 2560 2564) 

ในช่วง 5 ทศวรรษท่ีผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความส่าเร จในระดับท่ีน่าพอใจท้ังในด้าน
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิต 
ธนาคารโลกได้ขยับฐานะประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนการดา่เนินมาตรการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจไทยในปี 2540 และการให้ความส าคัญกบัการรกัษาวินัยทางการเงิน และการคลงั ท าใหเ้สถียรภาพทาง
เศรษฐกจิปรับตัวดีข้ึนและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โครงสร้างการผลิต เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น สอดคล้องกับระดับการพัฒนาประเทศ และมีศักยภาพที่จะได้รับการพฒันา
เพื่อสร้างฐานการผลิตส าหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสูป่ระเทศรายไดสู้งในอนาคต 

 

วิสัยทัศน์ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

เป าหมาย 
 เศรษฐกจิมหภาค เศรษฐกจิรายสาขา การเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร การเสรมิสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาพื้นที่ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค 

“ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพฒันาที่มุง่สูก่ารเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทยทีม่ี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง  มีความมั่นคงและยั่งยืน  สังคมอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข” 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจสิติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ เป็นแหลง่ผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหลง่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสงู
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

พันธกิจ 
 เศรษฐกจิชะลอตัวลงและเริม่แสดงใหเ้ห็นข้อจ ากัดของการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและท าให้เศรษฐกจิไทย

มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะ ภายใต้เงื่อนไขการลดลงของ
ก าลังแรงงาน ขาดการลงทุนทีเ่พียงพอ การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างการผลิตล่าช้า 
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ด้านสังคม 
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
• แต่ยังมีปญัหาทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสงูวัย สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ประชากรในทกุช่วงวัย 
• ขณะที่ครัวเรอืนโดยเฉลี่ย มีขนาดลดลงและมีรปูแบบทีห่ลากหลาย 
คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นแต่ยังมปีัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้คุณธรรมและคุณธรรม
จริยธรรมสุขภาพ การเรียนรู ้สังคมมกีารเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
 

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพฒันาจ านวนมากก่อใหเ้กิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิด
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
• ปัญหาสิง่แวดล้อมเพิ่มสูงข้ึน ตามการขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมือง ประกอบด้วยปญัหาขยะมลูฝอย • • 
ภัยภิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่อุทัยภัยและภัยแล้งที่เกิดข้ึนบอ่ยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย 
 

ผลการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
• ปัจจัยสนับสนุน   ชุมชนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึน ,การมีสุขภาวะที่ดีข้ึนจาก
การพัฒนาคุณธรรม สติปัญญาและใฝุรู้ และมีคุณภาพจิตที่ดี 
 

• ปัจจัยเสี่ยงและข้อจ ากัด  ความเข้มแข็งและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างต่อเนื่อง , สภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศเสื่อมโทรม , ความอบอุ่นครอบครัวลดลง , สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมภิบาลยังอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข 
บริบทการเปลี่ยนแปลง 
• บริบทภายใน 
 -  ขนาดของก าลังแรงงานเริ่มลดลงซึ่งเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง 
 - อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยคลาดว่าในปี 2583 
จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.2 ล้านคน 
- ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 
- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
 
• บริบทภายนอก 
- วาระการพัฒนาของโลกภายหลงั ค.ศ.2015 การจัดท าเปูาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
ในข่วงเวลา 15 ปี 
- เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก  การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก , การแข่งขันในตลาดการค้าโลก , การเปิดเสรี ,ความ
เสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
- การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 -2643 
ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรโลก 
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- เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว   รูปแบบการผลิตและการค้า ,ภาคบริการต้องปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง, รูปแบบการด าเนินชีวิต การท างาน และความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความ
ซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
รุนแรงมากขึ้น , ภัยภิบัตทิางธรรมชาติมีแนวโน้มให้เกิดบ่อยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนาที่ส่าคัญ 
 

- การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
- การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา  
- การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร  
- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
- การพัฒนาพื้นที่ ภาค  และการเช่ือมโยงภูมิภาค 
- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระยะ 4 ปี 
พ.ศ.2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) ได้จัดท าข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากทั้ง4 จังหวัด ทุกข้ันตอน ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน และโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ 

1. เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อารยธรรมและไหม 
3. เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาค และการค้าชายแดน 
4. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และ

การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเท่ียวอารยธรรม Logistic และ 
การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 

เปูาประสงค์รวม 
1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค

และประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) จ านวน 3 ด้าน คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเข้าสู่

ครัวโลก 
เปูาประสงค์ 
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1. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
2. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค้าชายแดน 
เช่ือมโยง กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปูาประสงค์ 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ Logistic เช่ือมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
เปูาประสงค์ 

1. สร้างความเช่ือมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 
 
 
9. ยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาต่าบลหนองสรวง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

วิสัยทัศน์ 
“โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง และพลังงานส าคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน) 

เป าประสงค์รวม 
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิต

ทางเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ OTOP 
2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได้กระจายโอกาสให้คนจน 

ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม 
3. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley 
2. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต 
3. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและจ าหน่ายสินค้า OTOP 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (Product champion) การคมนาคม

ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
(2) เช่ือมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และ

ผู้บริโภคในอาเซียน 
(3) แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
(4) เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสีเขียวและOTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม 
(2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ 
(3) ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
(4) สร้างการจา้งงาน รายได ้และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่

แรงงาน 
(5) รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม  (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว 

อาชญากรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่างๆ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) การจัดการเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ 
(2) ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว 
(3) การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพื่อจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน 
3. เพื่อควบคุมก ากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(2) เพิ่มศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต่าบลหนองสรวง 
 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด่าริ 
1.1 ประสานและบรหิารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ

ปี 2538 เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
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1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ า 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน  สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต 

ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ พัฒนา

สินค้าOTOPให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง

รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร  

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถ่ิน ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและแนวทางการพัฒนาให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภค เพื่อจ าหน่ายและ
เพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น าการ
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 

4.2 สง่เสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน  เพื่อเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.5 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพื่อปูองกัน

และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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4.6 ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างช่ือเสียงให้แก่ต าบลหนองสรวง 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็น

ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน

โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจังหวัด หน่วยงานและส่วน
ราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เพื่อให้รองรับ

การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครอง 
ท้องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆในโลก 

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ให้ได้รับการศึกษา 
อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลหนองสรวง 

8.5 พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพื่อ

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝกึอบรมจดัตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรอืน (อป

พร.) และอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน 

9.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
9.7 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
 

10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชน 
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหามลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน
ทุกระดบั 

10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ       
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ส่วนท่ี 4  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการด าเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
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แผนงานบริหารทั่วไป 

3 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน  
และการท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์  และ
จัดการทรัพยากรรมชาต ิ

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ด ี ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  
  
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ใช๎เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนตํางๆให๎สอดคล๎องและบูรณาการกันเพื่อให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมาย
ดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายวําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการ
ตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์
ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาค
สํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ 
คณะอันประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎าน
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท ารําง
ยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน“์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมาได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง  
ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็น
ประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 



 
 

นิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เม่ือเทียบ
กับร๎อยละ ๖.๐ ตอํปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟื้นตัวได๎เต็มที่โครงสร๎าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความ
ต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคง
เป็นปัจจัยท๎าทายส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ 
การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคน
ไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐาน
แตกตํางกันระหวํางพื้นที่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณา
การเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน  สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนอง
ตํอความต๎องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็น
ที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลดความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมา
จากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดม่ันสถาบันหลักเป็น
ศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวน
ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่ มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็น
ปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนาประเทศในมิติตําง  ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวน
ของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู๎สูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน 
การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงทีต่ั้งทีส่ามารถเปน็ศูนย์กลางในการเช่ือมโยง

ในภูมิภาคและเป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎
ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความส าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน 
และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจ



 
 

ระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคน
ในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่
แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ  ที่
อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายข้ัวอ านาจ หรือเกิดการย๎ายข้ัวอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
อาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ 
องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎าน
อาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์ และการลักลอบ
เข๎าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒน์และความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน 
อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโด
รน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนา
เทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลําน้ี คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งข้ึน แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตาม
อยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน  การ
แขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่
ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุด
ยอดในปี ๒๕๗๔จะกํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภค
สูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็ก
ลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะ
มีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะสํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิต
และการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะตํอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิด
ความต๎องการแรงงานตํางชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซ่ึงปัจจัยด๎าน
การเปิดเสรีในภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎
การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎
เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มี
ศักยภาพซ่ึงมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎าย
ถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ๎านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา 
อาจท าให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซ่ึงจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมี
ความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซ่ึงจะสร๎าง



 
 

ความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทาง
การเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความม่ันคงด๎านอาหารและน้ า  ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มี
แนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ 
ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความม่ันคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญ
เพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบ
การพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
บันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศใน
หลายมิติ ทั้งในสํวนของการจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความม่ันคงของ
ประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ  ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ 
รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ 
เทคโนโลยีและสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาด
วําจะเกิดขึ้น ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร๎างพื้นฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ 
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพ
ที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความม่ันคงและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยําง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึง
ปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความ
ซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติตํางๆข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมี
แนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนา
ประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุม



 
 

ทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เก่ียวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ 
ในรูปแบบของห๎ุนสํวนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการ
พัฒนามีความเก่ียวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและ
ปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข มีอาชีพที่ม่ันคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซ่ึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง
ไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกัน
กับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการให๎
ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความ
ม่ันคงด๎านพลังงานและอาหาร การรักษาไว๎ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนิน
ชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช๎
พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎อง
มีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการแขํงขัน
ที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์
ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี  เสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซ่ึงจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให๎เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ จ าเป็นต๎อง
ค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพ
สังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทย
จ าเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็น
พัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให๎เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต๎องหยั่งรากลึก
ลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไป
ในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลัก
ในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อ



 
 

ยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํ
แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซ่ึงรวมถึง
พื้นที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให๎การ
พัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางม่ันคง ม่ังคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยําง
มั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันใน
ชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสนัติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 
ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศ
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยําง
ตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากข้ึน  และมีการ
พัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชน
ที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถใน
การแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอด
รับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ
การเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให๎
เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ 



 
 

ได๎แกํ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบน
หลักการใช๎ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจน
เกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพือ่ผลประโยชน์สวํนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงํประโยชน์สวํนรวม
อยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง 
และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สร๎างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผล
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสงัคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจาย

รายได ๎
๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บรกิารของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มผีลกระทบตํอความมัน่คง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่

กระทบตํอความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและ

นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพฒันากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมลูคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงํอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
๔.๔ โครงสร๎างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 



 
 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนร๎ูที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคม

และพัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และ

เทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร๎างพลงัทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถ่ินในการพฒันา การ

พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยัง่ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองทีเ่ติบโตอยํางตํอเนือ่ง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดบักระบวนทัศนเ์พื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ 

และให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เปูาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎

ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 



 
 

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลอ๎งเหมาะสมกับบรบิทตําง ๆ และมี

เทําทีจ่ าเปน็ 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอ

ประชาชนโดยเสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัด
ทาข้ึนในชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเช่ือมโยง
กันใกล๎ชิดกันมากข้ึน โดยไดน๎๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางใน
การพัฒนาประเทศตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันและชํวยให๎
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง เกิดภูมิค๎ุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยําง
เหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศ
ไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของ
แผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพื่อรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลีย่นที่ส าคัญในการ
เช่ือมตํอกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํ
ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็นผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
เตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรบัตัวรองรบัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  นา
ไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  



 
 

๓.๑. วัตถุประสงค์  
   ๓.๒. เปูาหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ าในสงัคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกจิและแขํงขันได๎อยําง
ยัง่ยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ๎มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพือ่การพัฒนาประเทศ

สูํความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์ 
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมอืระหวํางประเทศเพือ่การพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 

๑. สภาพท่ัวไป  
๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูํระหวํางละติจูด ๑๔◦๗' 

ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูํในต าแหนํงศูนย์กลาง
ของอนุภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขง โดยมีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด๎าน
ตะวันออกและด๎านเหนือ มีแมํน๎าโขงเป็นเส๎นกั้นพรมแดน และด๎านใต๎ ติดตํอราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล๎านไรํ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล๎ายกระทะ แบํงเป็น 
๒ เขตใหญํ ได๎แกํ บริเวณแอํงที่ราบโคราช อยูํบริเวณที่ราบลุํมแมํน๎ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูง
สลับกับเนินเขา และบริเวณแอํงสกลนคร อยูํทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตํแนวเขาภูพานไปจนถึงแมํ
น๎าโขง เทือกเขาที่แบํงระหวํางแอํงโคราชและแอํงสกลนคร ได๎แกํ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร๎อนช้ืนสลับกับแล๎ง แบํงเป็น ๓ ฤดู คือ 
ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด 



 
 

คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ทาให๎
มีฝนตกเป็นบริเวณกว๎าง แตํมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎ สํงผลให๎พื้นที่แอํงโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห๎งแล๎งกวําแอํงสกลนคร จังหวัดที่มีฝน
ตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน๎อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-
กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัด
ที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ 
ล๎านไรํ จ าแนกเป็นพื้นที่ปุาไม๎ ๑๕.๖๖ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล๎านไรํ 
หรือร๎อยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใช๎ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไมอํุ๎มน้ า ท าให๎ขาด
แคลนน้ า และขาดธาตุอาหาร ใต๎ดินมีเกลือหิน ทาให๎ดินเค็ม จึงมีข๎อจ ากัดตํอการใช๎ที่ดินเพื่อ
การเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุํมน๎าขนาดใหญ ํ๓ ลุํมได๎แกํ แมํน้ าชี 
มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต๎นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไป
รวมกับแมนํ้ ามูลที่จงัหวัดอุบลราชธานี แมํน้ ามลู มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต๎นน้ าอยูํที่
เทือกเขาสันก าแพงแล๎วไหลลงสูํแมํน้ าโขงทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขายํอย ได๎แกํ 
ล าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าน้ าเสียว ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง และล าตะคอง รวมทั้งแหลํงน้ า
ธรรมชาติขนาดใหญ ํที่กระจายอยูํในพื้นที ่เชํน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) 
นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ าบาดาล มีปรมิาณน๎าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรตํอช่ัวโมง ที่ความลึก
ของบํอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน๎าบาดาลมีตั้งแตํเค็มจัด กรํอย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแองํ
โคราชและแอํงสกลนครจะรองรับด๎วยหินเกลือ หากเจาะน๎าบาดาลลกึเกินไปอาจจะพบน๎าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม ้ในป ี๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พื้นที่ปุาไม ๎จานวน ๑๕.๖6 ล๎านไร ํคิดเป็นร๎อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร๎อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่
ปุาไม๎ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากวําคําเปูาหมาย ในการรักษาสมดลุของระบบนิเวศทีจ่ะต๎องมีพื้นทีปุ่าไม๎
ร๎อยละ ๔๐ ของพื้นที ่สํวนใหญํมลีักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและ

เชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอน
ใต ้ 

๒.๑.๑ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส๎นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส๎นทางใหมํเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการในภาค ได๎แกํ รถไฟความเร็วสูง (ชํวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชํวงนครราชสีมา-หนองคาย) 
รถไฟทางคํู (ชํวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกํน ชํวงขอนแกํน-หนองคาย ชํวงจิระ-อุบลราชธานี) ทาง



 
 

หลวงพเิศษระหวํางเมืองและทางพิเศษ (ชํวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชํวงระเบียงเศรษฐกจิ EWEC 
ด๎านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได ้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ปี ๒๕
60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล๎านคน หรือร๎อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มข้ึนจาก ๒๑.69 ล๎าน
คน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรในชํวงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๓1 
ต่ ากวําประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร๎อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 
๒.58 ล๎านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล๎านคน และจังหวัดขอนแกํน มี
ประชากร ๑.76 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงาน

ระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล๎านคน สํวนใหญํอยูํในภาค
เกษตร ร๎อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู๎ระดับประถมลดลง จาก
ร๎อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู๎ระดับมัธยมต๎น เพิ่มข้ึนจากร๎อย
ละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มข้ึนจากร๎อยละ 
11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มข้ึนเล็กน๎อยจากร๎อย
ละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มข้ึนจากร๎อยละ 7.05 ใน
ปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ 
แหํง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหํง เอกชน ๑๐ แหํง และสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ๗ แหํง ในจานวนน้ีเป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แหํง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี ในปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 
แหํง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหํง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แหํง และโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหํง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัต ิ 
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มแีนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นทีปุ่าไม ๎จานวน ๑๕.๖6 ล๎านไร ํคิดเป็นรอ๎ยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือ



 
 

ร๎อยละ ๑๕.๓ ของพื้นทีปุ่าไม๎ทั้งประเทศ ในชํวงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ปุาไม๎ของภาคลดลงเฉลี่ยรอ๎ยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรกุพื้นที่ปุาไมเ๎พื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น 
โดยจังหวัดที่มีพื้นทีปุ่าไม๎ตํอพื้นที่จงัหวัดมากที่สุดได๎แก ํจังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูม ิ
จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามแีนวโน้มเพิ่มขึ้น ในชํวงปี ๒๕๕6-๒๕60 
มีจานวนการเกิดไฟปุาเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ 8.8 โดยป ี๒๕60 เกิดไฟไหม๎ปุา จ านวน 878 ครั้ง พื้นที่
ถูกไฟไหม ๎9,687 ไรํ ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 ที่มจีานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นทีปุ่าถูกไฟไหม ๎
19,622 ไร ํซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหมป๎ุามากทีสุ่ด โดยในระหวํางป ี๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมป๎ุาเฉลี่ย 
๑,268.8 ครั้งตํอป ีคิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม๎เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรํตํอป ี 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด๎านการขาดแคลนน๎า 
ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล๎งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด๎านความยากจน และมีปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ แตํมีความพร๎อม ด๎านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูํความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จาเป็นจะต๎องแก๎ไข
ปัญหาพื้นฐานควบคํูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร๎างสรรค์ในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให๎มีการเจริญเติบโตได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ พร๎อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู๎ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ชํวยขับเคลื่อน โดยการใช๎ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมขนสํงขนาด
ใหญํที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกบัโครงขํายระบบการคมนาคมขนสงํและพื้นที่เศรษฐกิจหลกั
ของประเทศ รวมทั้งการใช๎ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข๎อตกลงกับประเทศเพื่อนบ๎านในกลุํม อนุ
ภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วมาเสริมสร๎างกิจกรรมการพัฒนาใหมํ ๆ 
ให๎แกํภาค เพื่อให๎มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตํอการลดความเหลื่อมล๎ากับพื้นที่สํวนอื่นๆ  ของ
ประเทศได๎ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํใหเ๎ปน็ 
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพื่อแก๎ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด๎านน๎าและดิน ให๎เอื้อ

ตํอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพื่อดูแลชํวยเหลือคนจน ผู๎ด๎อยโอกาส และ

ผู๎สูงอายุ ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได ๎ 



 
 

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพิ่มโดย
ใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให๎การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมํต่ ากวํา
ระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเช่ือมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาค
เข๎ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

๘.๒ .๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขง  และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธ์ิความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) 
ในการกระจายรายได๎ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

 

 

 

 

๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล๎านบาท  
(ป ี2559)  

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร๎อยละ 3.5ตํอ
ป ี 

สัมประสิทธ์ิความไมํ
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป ี2560) 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ ากวํา  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

8.5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แก้ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 
 

8.5.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณา
การ  

     8.5.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(นครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย ์สุรินทร)์ ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝุายเลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได๎แจ๎งผลการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด๎านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการ) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็น
ประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด (พ.ศ. 
2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.
ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหน
ดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมํจงัหวัด ซึ่งแบํงงบประมาณเป็น 2 สํวนสํวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาตามศักยภาพความต๎องการของพื้นที่ หรือประเด็นรํวมของกลุํมจังหวัดสํวนที่ 2 งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 

กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 จึงได๎ดาเนินการทบทวน
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาํง 1 ระหวํางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 
โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ด๎านคมนาคม แผนแมํบทจากกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง และมุํงเน๎นการทางานแบบเครือขํายรํวมกันทุก
ภาคสํวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อรํวมกันก าหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุํมจังหวัด ฯ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎แผนพัฒนากลุํมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได๎ด๎วยดีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของกลุํมจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก๎ไข
ปัญหารํวมกันของกลุํมจังหวัด ให๎เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุํมจังหวัด และนาไปสูํการ
กระตุ๎นให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร๎างรายได๎ให๎กลุํมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน ป ีพ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานกลุํมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี ้



 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์(Strategies Position) 
1) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทอํงเที่ยว

อารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีช่ือเสียง 
4) เป็นประตสููํอสีาน และเช่ือมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศ

เพื่อนบ๎าน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทํองเที่ยวอารยะธรรม

ขอม และสงัคมเป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเทีย่วการ
ทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาท๎องถ่ินมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทํองเที่ยว  Logistics และพลงังานสะอาด
ในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหลงํทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร๎างความมั่นคง เพื่อปอูงกันสถาบัน
หลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มกีารบรหิารจัดการภาครัฐแบบบรูณาการอยํางยั่งยืน 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด๎านเศรษฐกิจของจงัหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให๎เป็นเมอืงนําอยู ํ
 ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบัน
หลักของชาติ 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 
 

 ๕.  เพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสงูอยํางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกจิ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเ๎ป็นเมืองนําอยู ํ
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมให๎มีความสมบรูณ์อยํางยัง่ยืน 
 ๔.  การเสริมสร๎างความมั่นคงทกุมิติ  เพื่อปอูงกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตรา
การเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
รายได๎เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด 
(%) 
๒. อัตราการ

๑. สํงเสรมิอาชีพเสรมิเพือ่เพิม่
รายได๎ลดรายจําย ตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 
 
๒. สํงเสรมิการสร๎างมลูคํา
สินค๎า และบริการภาค



 
 

เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได๎รับการสํงเสริม
อาชีพในพื้นที่
(ครัวเรอืน) 

การเกษตรต๎นทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๓. สํงเสรมิการสร๎างมลูคํา
สินค๎าและบริการภาคนอก
การเกษตรต๎นทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและ
สร๎างผลงานวัตกรรมการ
เกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ทีส่อดคล๎อง
กับการพัฒนาจังหวัด 
๕. สํงเสรมิการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย (Food 
Valley) มาเพิ่มศักยภาพใน
การผลิต 
๖. สนับสนุนการสร๎างรายได๎
จากการทํองเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร๎างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนตํางๆ โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

๒. เพื่อสร๎าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิ 

๔. อัตราการวํางงาน 
(%) 
๕. อัตราสํวนหนีเ้ฉลี่ย
ตํอรายได๎เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เทํา) 
๖. อัตราสํวนการออม
เฉลี่ยตํอรายได๎เฉลี่ย
ของครัวเรอืน (%) 

๘.สร๎างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให๎กับผู๎วํางงาน 
๙. สํงเสรมิความเป็นอยูํตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
๑๐. สํงเสริมการออมของ
ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 ๓. เพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการ

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 

๑๑. เพิ่มทกัษะความสามารถ
และความเช่ียวชาญของ



 
 

แขํงขัน  
 
๘. จ านวน
ผู๎ประกอบการด๎าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
(ราย) 
 

แรงงาน เพือ่เพิม่มลูคําผลผลิต
ของสินค๎าและบรกิาร 
๑๒.สนับสนุนการพฒันา
ผู๎ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative 
Entrepreneurship 
Development) และ
ผู๎ประกอบการใหมทํางธุรกจิ
เทคโนโลยี (Tech Startup)
ของจังหวัด 
๑๓. สํงเสริมการให๎ความรู๎ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานและโลจิ
สติกส์ กบัหนํวยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทกัษะความสามารถ
และความเชียวชาญของ
แรงงานด๎านการทํองเที่ยวเพื่อ
เพิ่มมลูคําสินค๎าและบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

๑. ร๎อยละของ
ประชากรที่อยูํใต๎เส๎น
ความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธ์ิการ
กระจายรายได๎ (Gini 
Coefficient) 

๑. สํงเสรมิอาชีพเสรมิเพือ่เพิม่
รายได๎ลดรายจําย 
 
๒. สํงเสรมิการกระจายรายได๎
อยํางทั่งถึง และได๎รับสิ่งอ านวย
ความสะดวกจากโครงสร๎าง
พื้นฐานของภาครัฐ รวมทัง้
ระบบปูองกันภัยทีเ่อื้อตํอการ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพฒันา
โครงขํายความ
ค๎ุมครองทางสงัคม 

๓. ร๎อยละผู๎อยูํใน
ระบบประกันสังคมตํอ
ส านักงานแรงงาน 
(%) 
๔. ร๎อยละความ
ครอบคลมุของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. สํงเสรมิการเข๎าถึงระบบ
สังคมและประกันสังคมใน
แรงงาน 
 
๔. สํงเสรมิการจัดบริการ
สาธารณะสุขทีม่ีคุณภาพและ
สามารถบริการได๎อยําง
ครอบคลมุ 

๕. จ านวนศูนย์
ชํวยเหลือสัตว์เรรํํอน
ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. สํงเสรมิการให๎ความ
ชํวยเหลือสัตว์เรรํํอนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสมีา 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 ๓. เพื่อสร๎างความ
ค๎ุมกันให๎กบัสงัคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หนํวยงาน ที่จัดกจิกรรม
สํงเสริมด๎านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครัง้) 
๗. ร๎อยละของผูป๎ระสบ
ปัญหาทางสังคมที่ขอรบั
บริการได๎รับบรกิารทาง
กฎหมาย (%) 

๖. สํงเสรมิใหส๎ังคมมี
ภูมิคุ๎มกันทางสังคม 
 
 
๗. สํงเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ใหป๎ระชาชน
ที่ประสบปญัหาทางสงัคม
ขอรับบริการจากสํวน
ราชการทีร่ับผิดชอบทาง
ภารกิจทีก่ฎหมายก าหนด 

๔. เพื่อให๎
ประชาชน เข๎าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกจิและ
สังคม 

๘. อัตราสํวนแพทย์ตํอ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ 
คน) 
๙. อัตราสํวนทันตะแพทย์
ตํอประชากร (ทันตะ
แพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราสํวนพยาบาล
ตํอประชากร (พยาบาล/
คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษา
และบุคลากรด๎านดิจิทลั
ได๎รับความรู๎และประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทลั (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
๑๕-๕๙ ปี  
๑๓. อัตราการไดร๎ับงาน
ท าของบัณฑิตที่จบภายใน 
๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการวํางงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
 

๘. สํงเสรมิการให๎มกีารผลิต
แพทย์ 
 
 
 
๙. สํงเสรมิใหม๎ีการผลิตและ
พัฒนาทันตะแพทย์เพิม่เพื่อ
รองรับภาวะผูส๎ูงอายุของ
จังหวัด 
๑๐. สํงเสริมใหม๎ีการผลิต
และพัฒนาบุคคลากรด๎าน
การบริการเพิม่ขึ้น 
๑๑. สงํเสริมการสร๎างทกัษะ
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทลัแกํ
ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
 
๑๒. สํงเสริมใหป๎ระชากร
ศึกษาในและนอกระบบ 
๑๓. สํงเสริม
สถาบันการศึกษาให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎แกปํระชากรใน
ทุกพื้นที่ ในทุกด๎าน 
๑๔. สํงเสริมและแนะน า
ความต๎องการแรงงานให๎
บัณฑิตที่จบใหม ํ
๑๕. สํงเสริมใหม๎ีตลาดนัด
พบแรงงาน เพื่อลดอัตราการ
วํางงานของประชาชน 



 
 

 
๑๕. คําเฉลี่ยคะแนน O-
net ม. ๓ (คะแนน) 

๑๖. สงํเสริมการเรียนการ
สอนของครูเพื่อให๎นักเรียน มี
ความรู๎ความสามารถ ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพื่ออนรุักษ์
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปุาไม๎ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจงัหวัด 
(ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย 
(จ านวนระบบ) 
๔. พื้นที่บรหิารจัดการน้ า
เพิ่มข้ึน (ไรํ) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของ
เข่ือนปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง 
(เมตร) 
 
๖. ร๎อยละสัดสํวนของพื้นที่
ระบบปูองกันน้ าทํวมใน
พื้นที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให๎
ความรู๎ประชาชนได๎ตะ
หนักถึงคุณคําและ
ทรัพยากรปุาไม ๎
๒. การอนุรกัษ์และพื้น
ฟู ปุาไม๎ 
๓. การรณรงค์ให๎
ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการส านึก
รับผิดชอบตํอสังคม
เกี่ยวกับการลดปรมิาณ
ขยะ 
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการ
ก าจัดขยะ 
๕. สํงเสรมิให๎ อปท. มี
ระบบจัดการน้ าเสีย 
๖. สํงเสรมิใหม๎ีการ
บรหิารจัดการน้ าทั้งใน
เขตชลประทานและ
นอกเขนชลประทาน 
๗. เพิ่มสิง่กํอสร๎างเพื่อ
ลดการพงัทลายของ
ตลิ่งตามแมํน้ าล าคลอง
สายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปูองกัน
น้ าทํวมในพื้นที่ชุมชน
เมือง 

๒. เพื่อใช๎พลงังาน
อยํางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสํวนปริมาณการใช๎
น้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะตํอประชากร 
(ลิตร/คน) 
 
๘. สัดสํวนปริมาณการใช๎

๙. รณรงค์ใหป๎ระชาชน
ลดการใช๎ยายพาหนะ
สํวนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช๎รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให๎
ประชาชนประหยัด



 
 

ไฟฟูาภาคครัวเรือนตํอ
ประชากร (ล๎านกโิลวัตต์/
คน/ปี) 
๙. สัดสํวนปริมาณการใช๎
ไฟฟูาในภาคที่ไมํใชํ
ครัวเรือนตํอ GPP 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล๎านบาท) 
๑๐. สัดสํวนปริมาณการใช๎
น ามันเช้ือเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ตํอ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล๎านบาท) 

พลังงานไฟฟูา 
 
๑๑. รณรงค์ให๎
ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟูา 
 
๑๒. รณรงค์ให๎
ผู๎ประกอบการลดช่ัวโมง
การผลิตลงในบาง
ชํวงเวลา 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การเสริมสรา้ง
ความมั่นคงทุก
มิติเพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๑. เสรมิสร๎างความ
มั่นคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

๑. จ านวนต าบลทีเ่ข๎ารํวม
กิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ต าบล) 

๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ถึงความส าคัญของสถาบัน
หลักของชาติให๎ประชนได๎
รับรู๎รบัทราบ 
๒. สํงเริม พฒันาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
๓. สํงเสรมิการเรียนรู๎
หลักการทรงงานและ
แนวทางพระราชด าร ิ

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือขําย
ปูองกัน และแก๎ไข
ปัญหาด๎านความ
มั่นคงทุกมิต ิ
 

๒. จ านวนต าบลทีเ่ข๎ารํวม
โครงการ/กจิกรรม
เครือขํายการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาทกุมิติ (ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนต าบลทีเ่ข๎ารํวม
โครงการ/กจิกรรม
เครือขํายการปูองกันและ

๔. การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 
๕. การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาแรงงานตํางด๎าวผิด
กฎหมายและการค๎ามนุษย ์
๖. การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการบุกรกุท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
๗. การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาภัยกอํการร๎ายและ
อาชญากรรมข๎ามชาติ 
๘. การปูองกันลการแก๎ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ํ



 
 

แก๎ไขปัญหาทกุมิติ (ต าบล) 
(ตํอ) 
 

๙. การปูองกันและการ
แก๎ปัญหาภัยพิบัต ิ
๑๐. การปูองกันและรกัษา
ความสงบเรียบร๎อยภายใน
จังหวัด 
๑๑. สํงเสริมและสร๎าง
เครือขําย 

๓. เสรมิสร๎างความ
ปรองดองและ
ความสมานฉันท์ใน
ชาติ 

๔. สร๎างการรับรู๎ที่ถูกต๎อง 
(ต าบล) 
 
 
 
๕. สร๎างการมสีํวนรํวม 
(ต าบล) 

๑๒. สํงเสริมการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาสาธารณภัย 
สํงเสริมการสร๎างความปอง
ดองสมานฉันท์ ของ
ประชาชน หรือนกัเรียน 
นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สํงเสริมการมสีํวนรํวม
ของทุกสํวนภาค 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

๑. ร๎อยละของ
สถานพยาบาลที่ได๎รบัการ
รับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. ร๎อยละของครัวเรือนที่
เข๎าถึงน้ าประปา (%) 
๓. ร๎อยละของครัวเรือนที่
เข๎าถึงไฟฟูา (%) 
๔. ร๎อยละของประชากรที่
เข๎าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งที่ให๎บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เชิงรกุ (ครั้ง) 
๖. ร๎อยละความส าเร็จของ
การเบิกจํายงบประมาณ (%) 
๗. ร๎อยละของภาษีท๎องถ่ินที่
จัดเกบ็รายได๎ ไมํรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพิ่มขีดความสามารถ
การใหบ๎ริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการ
จัดเกบ็รายได๎ขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน 

๒. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 

๘. ร๎อยละความพงึพอใจของ
ประชาชนตํอประสทิธิภาพ
การพัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรงุระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรงุ



 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร๎างความโปรง
ใสในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร ์

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกล
ยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด๎าน 
เศรษฐกจิของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพฒันา
สังคมให๎เป็นเมอืง
นําอยูํ 

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

๔) เพื่อเสริมสร๎าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให๎
หนํวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

๑) การพฒันา
และเพิม่
ศักยภาพการ
แขํงขัน
เศรษฐกจิ 

๒) ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมืองนําอยู ํ

๓) บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล๎อมให๎มี
ความสมบรูณ์อยําง
ยั่งยืน 

๔) การเสรมิสร๎าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๕) การพฒันา
ระบบการบรหิาร
บรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 



 
 

ยุทธศาสตร ์
 
 
ตัวชี้วัด 
 

๘ ตัวช้ีวัด ๑๕ ตัวช้ีวัด ๑๐ ตัวช้ีวัด ๕ ตัวช้ีวัด ๘ ตัวช้ีวัด 

 
กลยุทธ ์
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุํงเน๎นพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
เมืองนําอยูํ  รักษาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปูองสถาบัน  พัฒนาองค์กรให๎มี
ประสิทธิภาพ  สานตํอแนวทางพระราชด าริ  ด๎านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด๎านการ
พัฒนาสาธารณสุข  ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  ด๎านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด๎านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบรหิารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยํูหัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก๎ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยํางเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกกัน้ า

เพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก๎ไขปญัหาน้ าทํวมและน้ าแลง๎ 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให๎เป็นผูม๎ี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให๎มกีารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช๎เป็นเครือ่งมอื

และประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เตรียมความพร๎อม และตระหนกัถึง

ความส าคัญของการเข๎าสูปํระนะชาคมอาเซียนในทุกด๎าน  
๒.๕)  สํงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรงุพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  สํงเสริมให๎

เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธ์ุพืชใหมํๆ ทีม่ีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมอื
กับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 



 
 

๓.๒)  ลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรบัปรุง
ผลิตผลให๎มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครฐัและ
เอกชน 

๓.๓)  สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายผู๎น าด๎านการเกษตรอาสาสมัคร
การเกษตร 

๓.๔)  สํงเสริมสนบัสนุนการถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร และ
เพิ่มชํองทางตลาด 

๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๖)  สํงเสริมประชาชนในท๎องถ่ินใหม๎ีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการ
บริโภคเพือ่จ าหนํวยและเพื่อการอนุรกัษ์  

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  สํงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎าน

และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
๔.๒)  สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สํงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  

ผู๎สงูอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  ประชาชน และค๎ุมครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สํงเสริมพฒันาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน

ในท๎องถ่ิน   
๔.๕)  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพ

ติดในทุกระดบั 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  

อุปสรรค และความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท๎ี่เป็นแบบอยํางที่ดี และสร๎าง

คุณประโยชน์ตํอสงัคม  สร๎างช่ือเสียงใหก๎ับจังหวัดนครราชสมีา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบํ๎าน (อสม) 
๕.๒)  สํงเสริมและสนับสนุนใหก๎ารรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให๎

มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลและหนํวยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง 

๕.๓)  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให๎การเรียนรู๎การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาอยํางถูกต๎อง 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข๎ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด๎าน
สาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สํงเสริมสนบัสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎

สอดคล๎องกบัความจ าเป็นและความต๎องการของประชาชน 
๖.๒)  กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง 



 
 

๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รํวมมือกับสํวนราชการ  และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู๎ปฏิบัติงานที่มีความช านาญใน
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนของประชาชนในด๎าน
สาธารณูปโภค และสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าใจในการใช๎และรักษาสาธารณูปโภคอยํางค๎ุมคํา 

๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนสํงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก๎ไข
ปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให๎บริการแกํประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท๎องถ่ินโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานตํอและเช่ือมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ  
รวมทั้งกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ  กระตุ๎นเศรษฐกิจ  และสร๎าง
รายได๎จากการทํองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสํงเสริมความสามารถของผู๎ประกอบการธุรกิจ
ทํองเที่ยว  และสร๎างเครือขําย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค๎าและบริการ  โดยการจับคํูธุรกิจพัฒนา
คุณภาพสินค๎าและขยายตลาดสินค๎าทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ 

๗.๔)  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขํงขันกีฬา
ประเภทตํางๆ  รวมถึงการสร๎างความเป็นเลิศทางด๎านกีฬา 

 
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรา๎งการบรหิารงาน ให๎รองรับการปฏิบัติภารกิจหน๎าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบรหิารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให๎ไดร๎ับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 

เพิ่มพูนความรู๎ เพื่อยกระดับประสทิธิภาพ การท างานใหเ๎กิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และ
ในการสื่อสารและรํวมมือกับประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาทอ๎งถ่ิน รํวมกันระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน เพื่อพัฒนาทอ๎งถ่ิน สร๎างประโยชน์สงูสุด แกํประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสใหป๎ระชาชนได๎เข๎ามีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายและ
ความต๎องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  สํงเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัย

พิบัติตํางๆ 
๙.๒)  สํงเสริม  สนับสนุนและรํวมมอืกับสํวนราชการ  หนํวยงาน  มูลนิธิ

การกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข๎องในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลอื
ผู๎ประสบภัย 



 
 

๙.๓)  สํงเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและ
สถานที่ส าคัญ  โดยสร๎างความอบอุํนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ๎านและ
อาสาสมัครปอูงกันภัยฝุายพลเรอืน (อปพร.)  และดูแลรกัษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรกัษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลงํน้ า ลุํมน้ าล า

คลองและปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร๎างจิตส านึกเพื่อปูองกันและแก๎ไขปญัหามลพิษและปญัหา

สิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถ่ินทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 
 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎อง ถ่ินต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎
ความส าคัญกับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และ
ระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมตํอและ
บังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุด
ใหมํ (New Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศ
ที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความ
ได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 



 
 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรยีบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

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

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็น
ต๎น 

๔ . กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี อินเตอร์ เ น็ตท่ี เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & 
Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมตํอออนไลน์โดยไมํต๎อง
ใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-
Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture 
& High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle 
Business) เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service 
Enhancing) เป็นต๎น 

 6. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอ าเภอขามทะเลสอ 
วิสัยทัศน์อ าเภอขามทะเลสอ 

             “ ขามทะเลสอ  อ าเภอเครือข่ายเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน ” 
ค าขวัญอ าเภอขามทะเลสอ 
   “แตงโม  ยอดนิยม  โคนมพันธ์ุดี  เส๎นหมี่น้ าฉํา  สวนสงําหนองคู  เชิดชูหมอเพลง” 

 พันธกิจ   
  1. บูรณาการ  พัฒนาเมือง  ชุมชนและชนบทใหบ๎รรลุตามหลักเกณฑ์เมืองนําอยูํ
ของเมืองหลวงแหงํภาคอีสาน 
  2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมสีํวนรํวมพฒันาสงัคมคุณภาพ  สังคมที่เอื้ออาทร
และสงัคมสมานฉันท ์
  3. สนับสนุนการผลักดันใหเ๎กิดโครงขํายคมนาคมทีเ่ช่ือมโยงเมืองหลวงและอ าเภอ
ใกล๎เคียง 
  4. สนับสนุนและสํงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกจิสเีขียว 
  5. สร๎างกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  สินค๎าการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยเพื่อพฒันาทั้งปรมิาณและคุณภาพ 
  6. สนับสนุนภาคเกษตร อุตสาหกรรม  บริการ  การศึกษา  และวัฒนธรรมเพื่อ
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 
  7. บูรณาการบรหิารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีดลุยภาพที่
ยังยืนตามกลุํมยุทธศาสตร์อ าเภอ 
  8. สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐตามหลักการบรหิารกจิการบ๎านเมืองที่ดหีรอื
ธรรมาภิบาล 



 
 

        
  เปูาประสงค์ 

 1. พัฒนาอ าเภอขามทะเลสอ  เป็นเครือขํายรองรบัการขยายตัวของเมืองโคราชและ
สํงเสริมใหเ๎ป็นเมืองนําอยู ํ

 2. พัฒนาสงัคมอยํางทั่วถึงและยัง่ยืน 
 3. พัฒนาระบบโครงขํายคมนาคม  โครงสร๎างพื้นฐาน  และรองรับความเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองโคราชเพื่อเตรียมความพรอ๎มเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 
 4. สนับสนุนพัฒนาสินค๎าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยมุํงสูํครัวโลก 
 5. สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสเีขียวและการทํองเที่ยวเชิงนเิวศน์ 
 

         ประเด็นยุทธศาสตร์  (ตามล าดับความส าคัญ) 
 1. พัฒนาปจัจัยแวดล๎อมทางการแขํงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยง

หํวงโซํอปุทานเพื่อพฒันาไปสูํครัวของโลก  และฐานการผลติพลังงานสะอาด 
 2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค๎าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน

และรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร๎างและกระจายรายได๎

ไปสูํประชาชนในพื้นที ่
 
 4. พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยัง่ยืนเพือ่สูกํารเป็นเมืองนําอยู ํ
 5. พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม  และการบรหิารจัดการน้ าอยําง

บูรณาการ 
 6. สํงเสรมิการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ๎านเมือง 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็น
สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคต
ข๎างหน๎า ต าบลหนองสรวงเป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชาชนสํวนใหญํอาศัยอยูํในเขตชนบท และ
คาดการณ์วําในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุขนําอยูํอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล๎อมดี จึงได๎
ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้   

“หนองสรวง  สังคมอยู่ดีมีสุข  มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 
 

2.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยประสานความรํวมมือจากทุกภาคสํวน  ยึด

หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ๎านเมอืงที่ดี   
          - พัฒนาเส๎นทางคมนาคม  การขนสงํ  บ ารุงรักษาซอํมแซมโครงสร๎างพื้นฐาน  ระบบ

สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
- บูรณาการพัฒนาท๎องถ่ิน  สร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุก

ด๎าน ให๎เป็นต าบลอยูํดีมสีุข 
- สนบัสนุนการบรกิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม  ฟืน้ฟูแหลงํน้ า  

และสํงเสรมิการใช๎พลงังานทดแทน 



 
 

- เพิม่ประสทิธิภาพในการผลิตพืชผลทางเกษตร  ใหม๎ีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และครบ
วงจร    

3.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1.   เพื่อบูรณาการทุกภาคสํวน  สํงเสริมการมสีํวนรํวมในการบรหิารจัดการ  ให๎มี
ประสิทธิภาพ    
     ประสิทธิผล  มุํงเน๎นพัฒนาองค์กรและทอ๎งถ่ินใหเ๎จริญรุงํเรอืงมุงํประโยชน์สุขของพี่น๎อง
ประชาชน 
2.   เพื่อใหม๎ีเส๎นทางการคมนาคม  และขนสํงพืชผลทางการเกษตร  ที่สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย      
3.   เพื่อให๎มีระบบโครงการพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการทีม่ีประสิทธิภาพ  
ประชาชนใน 
     พื้นที่ได๎รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอยํางถ๎วนหนา๎ 
4.   เพื่อพัฒนาสงัคมสร๎างคุณภาพชีวิตทั้งด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านสุขภาพอนามัย  ด๎านการศึกษา  
ด๎าน 
     ศาสนา วัฒนธรรม  อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
5. เพื่อพฒันาทรัยพากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม  การฟื้นฟแูหลํงน้ าเพื่อการเกษตร  

สํงเสริมการ 
ใช๎พลังงานทดแทน 

6. เพื่อปอูงกันการเกิดสาธารณภัยตํางๆ  สนับสนุนการด าเนินการเพือ่รักษาความสงบ
เรียบร๎อย   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

7.   เพื่อพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให๎ได๎คุณภาพ  และมมีาตรฐาน  สงํเสริมใหเ๎ป็นสินค๎า
เศรษฐกจิทีส่ าคัญ 

  4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   

  แนวทางการพฒันาที่  1   การบรูณาการท างาน  ของทุกภาคสํวน และการมสีํวน
รํวมของ   

                    ประชาชน  เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการท างาน 
  แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข๎อมลู  เพิ่ม 

        ประสิทธิภาพในการบรหิารงาน  และการบรกิาร
ประชาชน 

  แนวทางการพฒันาที่  3   การพัฒนาเพิ่มประสทิธิภาพ  บุคลากร  ยึดหลักธรรมาภิ
บาลใน 
                                                    การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาเส๎นทางคมนาคม  การขนสํง   

แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาบ ารงุรกัษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า 
  แนวทางการพฒันาที่  3   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ 
  

แนวทางการพฒันาที่  4   การพัฒนา  บ ารุงรักษา  ฟื้นฟูแหลงํน้ าสาธารณะ 



 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาสํงเสริมการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิต
การเกษตร 

แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิ  สํงเสริมอาชีพสร๎างรายได๎  
ตามแนว 

                   พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพฒันาที่  3   การสงํเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสวัสดิการทางสังคม
  

แนวทางการพฒันาที่  4   การปูองกัน ควบคุมโรค  สนับสนุน  สํงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

แนวทางการพฒันาที่  5   การสงํเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

  แนวทางการพฒันาที่  1   การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  และสงํเสรมิ
ประชาธิปไตย  

แนวทางการพฒันาที่  2   การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด   
  แนวทางการพฒันาที่  3   การจัดระเบียบชุมชน สงัคม การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย  

แนวทางการพฒันาที่  4   การแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน  และปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาสํงเสริมการศึกษา   

แนวทางการพฒันาที่  2   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนศาสนา  วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

ท๎องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพฒันาที่  1   การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดล๎อม 
แนวทางการพฒันาที่  2   การปรับปรงุสภาพแวดล๎อมของชุมชนให๎นําอยูํ   

  แนวทางการพฒันาที่  3   การสนบัสนุนสํงเสริมการใช๎พลงังานทดแทน 
 
   
5.   นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารท้องถิน่ 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงตํอสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล  หนองสรวง สมัยวิสามัญที่ 1 /2555  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได๎ประกาศผลให๎ข๎าพเจ๎า  นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด  เป็น
นายกองค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง  ตามหนังสือลงวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2555 
 พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารสํวนต าบล  พ.ศ. 2537  แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบบั
ที่ 6 ) พ.ศ. 2552  มาตรา  58/5  ให๎ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเรียกประชุมสภา
องค์การบรหิารสํวนต าบล เพื่อให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแถลงนโยบายตํอสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบลโดยไมมํีการลงมติ  ภายในสามสิบวันนับแตํวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบรหิาร
สํวนต าบล  นั้น 



 
 

 บัดน้ี  ข๎าพเจ๎า  นายจิรัฎฐ์   แนมขุนทด  นายกองค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง  ได๎
ก าหนดและจัดท านโยบายเสรจ็เรียบร๎อยแล๎ว  ซึ่งจะได๎น าแถลงตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบล
หนองสรวง  ดังมรีายละเอียดดังตอํไปนี ้
 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1.1 การเพิม่ประสิทธิภาพการท างานในการประสานงานและรํวมมือจากสถาบัน  ก านัน  

ผู๎ใหญบํ๎าน  ทุกหมูํบ๎าน  กลุํมสตรีแมํบ๎าน อ.ส.ม.  บ๎าน  วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล
ชุมชน  เพื่อก าหนดแผนงานโครงการกจิกรรม  ในการพัฒนาให๎สอดคล๎องกบัปญัหาและ
ความต๎องการของพี่น๎องประชาชนในต าบลหนองสรวง  และประสานงานเพื่อการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทุก ๆ ด๎าน  ในท๎องถ่ินจากหนํวยงานตําง ๆ ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ  

1.2 การบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสุจริต ยุติธรรม  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยมุํงเน๎นการพัฒนาองค์กรและท๎องถ่ิน  ให๎เจริญรุํงเรืองมุงํ
ประโยชนส์ุขของพี่น๎องประชาชน 

1.3 ใช๎พื้นฐานของข๎อมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค. และผลจากการประชาคมเป็นแนวทางใน
การบริหารงานและการบริการประชาชน 

1.4 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล ทั้งพนกังาน ลูกจ๎าง และสมาชิก
องค์การบรหิารสํวนต าบล เพื่อปฏิบัติงานใหเ๎กิดทัง้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด
ตํอองค์กรและทอ๎งถ่ินตลอดทั้งให๎มจีิตส านึกและความรบัผิดชอบตํอหน๎าที่ สังคมและ
สํวนรวมอยํางแท๎จริง 

1.5 บรหิารงานโดยเน๎นการมสีํวนรํวมของประชาชนในท๎องถ่ิน โดยใช๎ระบบการ
ประชาสมัพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพ  และเน๎นการให๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องแกํท๎องถ่ิน  โดย
ให๎การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1.6 จัดให๎มีการบรหิารงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด เกี่ยวกบัด๎าน
สาธารณูปโภค  การศึกษา  สาธารณสุข สังคม  และปรบัปรงุประสทิธิภาพการท างานให๎
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 พัฒนาเสน๎ทางคมนาคม  โดยเรงํปรบัปรงุซอํมแซมถนนสายหลัก เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 

ในการขนสงํสนิค๎าการเกษตร และในการเดินทางคมนาคมระหวํางหมูบํ๎านและในหมูบํ๎าน
ให๎อยูใํนสภาพดี 

2.2 จัดหาและซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะในหมูํบ๎าน ให๎มีแสงสวํางเพียงพอ และเพิม่เตมิใน
สํวนที่กํอให๎เกิดอันตรายตํอชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและประสานกับการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคในการขยายเขต 

2.3 ปรับปรงุซอํมแซมระบบประปาที่มอียูํให๎มสีภาพดีพรอ๎มใหบ๎ริการอยํางทั่วถึง  และ
ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสร๎างและขอสนับสนุนระบบประปาใหมํ เพื่อทดแทน
ตัวเกําที่ช ารุดใช๎การไมํได๎มาทดแทนเพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคใน
อนาคต 

2.4 สร๎างและปรบัปรุงแหลํงน้ าสาธารณะ หนอง  คลอง บงึ และคลองสํงน้ า เพื่อการอปุโภค
บริโภคและการเกษตร 

2.5  พัฒนาคุณภาพน้ าประปาให๎สะอาดและขยายการบริการใหค๎รอบคลมุทุกพื้นที ่



 
 

3. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
3.1 สํงเสริมการจัดต้ังกลุมํอาชีพและสนบัสนุนกลุํมอาชีพภายในต าบลใหบ๎รหิารจัดการได๎

ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถ่ินผสมผสานกับเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม 
3.2 สํงเสริมการจัดสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต แกํ เด็กยากจน คนชรา คนพิการ 

ผู๎ด๎อยโอกาสในสงัคม ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.3 สํงเสริมกีฬาต าบล จัดสร๎างลานกีฬาและสนบัสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให๎เป็นไปอยําง

ตํอเนื่องและรณรงค์ใหก๎ลุมํเยาวชนสนใจหันมาเลํนกีฬา เพื่อเป็นการยกระดับการกีฬาให๎
สูงข้ึน และกอํให๎เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ าใจสร๎างสุขภาพพลานามัยที่ดีและ
ปูองกันยาเสพติด 

3.4 สํงเสริมใหม๎ีการอบรมให๎ความรู๎แกํหญิงมีครรภ์ และมารดา ด๎านโภชนาการและการเลี้ยง
ดูบุตร และจัดโครงการดูแลแมํด๎วยใจ รวมถึงสํงเสริมโครงการเตรียมความพร๎อมกํอน
สมรสและวางแผนครอบครัว 

3.5 สํงเสริมการจัดกจิกรรมรํวมกันเพื่อการเสริมสร๎างระบบสถาบันครอบครัวให๎มีความ
เข๎มแข็งและอบอุํน 

3.6 สนับสนุนการปูองกัน รักษา ควบคุมโรคในต าบลอยํางทั่วถึงและสงํเสรมิการสร๎างสุขภาพ
ในต าบล โดยรวมกลุํมเพื่อการออกก าลงักาย 

3.7 สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอจัดโครงการปูองกันและควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอทีม่ียุงเป็นพาหะน าโรคมีการฉีดพํนยา และแจกทรายอะเบทใหก๎ับ
ประชาชนรวมถึงการปอูงกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบ 

     4.  นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.1 สํงเสริมการมสีํวนรํวมในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
 4.2 สํงเสริมการมสีํวนรํวมของประชาชนในการจัดกจิกรรมตําง ๆ  ของชุมชนในการพัฒนา
ท๎องถ่ินโดยระบบประชาคม 
 4.3 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชํน  ภัยหนาว  วาตภัย  ภัยแล๎ง  อัคคีภัย   อุทกภัย 
ฯลฯ 
 4.4 สนับสนุนความสงบเรียบร๎อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
 4.5 สนับสนุนผูป๎ระสานงานพลงัแผํนดิน ( 25 ตาสับปะรด) และหนํวยเฉพาะกิจระดับ
ต าบล  สํงเสริม รณรงค์  กิจกรรมการปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพติดในต าบลหนองสรวง 

5. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1 จัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เพื่อเตรียมความพร๎อมบุตรหลานของประชาชนให๎มี

สุขภาพ พลานามัย เป็นตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และสนบัสนุนการศึกษาได๎จบการศึกษา
ภาคบังคับ และขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น รวมทั้งใหก๎ารสนบัสนุนการจัดการศึกษาแกํ
โรงเรียนในเขตบรกิาร 

5.2 สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพิม่ทักษะให๎เด็กเลก็ในศูนย์พัฒนา   เด็กเลก็
ประจ าต าบล 

5.3  สํงเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมตําง ๆ ที่เป็นการสํงเสรมิและสนับสนุนศาสนา   
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท๎องถ่ิน เชํน วันสงกรานต์  วันเข๎าพรรษา  วันลอยกระทง 
และอื่น ๆ  

6. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 



 
 

6.1 ปูองกัน ดูแล บ ารุงรักษา การใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎และรณรงค์ให๎ประชาชนปลกูต๎นไม๎ 
เพื่อสร๎าง  ภูมิทัศน์ ความชํุมช่ืน  เป็นการสร๎างจิตส านึกให๎กบัประชาชนได๎รักปุาและชํวยกันอนุรักษ์
ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเดจ็พระนางเจ๎า พระบรมราชินีนาถ 

6.2 สํงเสริมใหร๎าษฎร  มีสํวนรํวมในการรกัษาแหลงํน้ า 
6.3 รณรงค์ใหป๎ระชาชน จัดเก็บขยะให๎เป็นที่และถูกวิธี 
6.4 รณรงค์และสงํเสรมิการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ดินอยํางยั่งยืน 
6.5 รณรงค์ใหเ๎กิดความรกัและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถ่ิน  และสงํเสรมิให๎มี

การจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎มให๎มปีระสิทธิภาพ 
6.6 สํงเสริมการปรับปรงุภูมิทัศน์ในหมูบํ๎านเพื่อให๎มีความเป็นระเบียบสวยงามใหห๎มูํบ๎านนํา

อยูํรวมถึงสํงเสริมการปลูกพืชคลมุดิน เพื่อแก๎ไขการพังทลายหน๎าดิน 
6.7 จัดให๎มีภาชนะรองรบัขยะใหเ๎พียงพอกับความต๎องการและจัดเก็บอยํางเหมาะสมและ

สถานที่ก าจัดขยะภายในต าบลให๎ถูกสุขลกัษณะ และสะอาดปลอดภัย 
 ทํานประธานสภาองค์การบริหารสวํนต าบลหนองสรวง  และทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติที่เคารพ  
ในการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  ที่ได๎แถลงมาข๎างต๎น ข๎าพเจ๎าขอให๎ความมั่นใจวํา  
จะมุํงปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงมานี้อยํางเครํงครัด  ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อน าประโยชน์สูงสุด
มาสูํท๎องถ่ินและประชาชน ตามวิสัยทัศน์การบริหารของข๎าพเจ๎า  “เก่งพัฒนา  กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ  ใส่
ใจบริการ  ประสานงานท้องท่ี      ถนนทางดี  มีน  าใช้ทุกครัวเรือน”  ข๎าพเจ๎าเช่ือมั่นวําด๎วยความ
รํวมมือสนับสนุนจากทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติแล๎ว  ก็จะสามารถน านโยบายที่ได๎กลําวมาไปปฏิบัติให๎
สัมฤทธ์ิผล  ตามเจตนารมณ์ทุกประการ  ขอขอบคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิ่น 
 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท๎องถ่ินในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอกที่มีผลตํอการ
พัฒนาด๎านๆ ของท๎องถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอนของท๎องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล๎อม
ภายในของท๎องถ่ิน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท๎องถ่ินในปัจจุบันโดยเป็นการตอบ
ค าถามวํา  “ปัจจุบันท๎องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุดไหน” ส าหรับใช๎เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดการด าเนินงานในอนาคตตํอไป ทั้งนี้โดยใช๎เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน ได๎แกํจุดแข็ง (Strength – S) จุดอํอน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได๎แกํ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องของต าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
(จุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและอุปสรรค) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ต่อไปน้ี 

 

ยุทธศาสตร ์
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอํอน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1. ด๎านการ
บริหารจัดการ 

- มีการประสานงานทุกภาค
สํวน 
  ท างานไมํมคีวามขัดแย๎ง 
ความสามคัคี  รวํมมือกัน
ภายในต าบล 
- การบริหารงานมีนโยบาย
ที่ดีและ 
  ด าเนินการตามนโยบายที่
ได๎วางไว ๎
- การประสานงานระหวําง
หนํวยงาน 
ตําง ๆ เป็นไปด๎วยดีและ
รวดเร็ว 
- บุคลากรรู๎จักหนา๎ทีแ่ละมี
ความรับ 
   ผิดชอบในหน๎าที ่
- อบต. มีความอิสระในการ
ด าเนิน  งาน การ
บริหารงานเป็นไปด๎วย  
ความรวดเรว็ ทันทํวงท ี

- ประชาชนเข๎ามามีสวํนรํวม
ในการ 
  ท างาน ตรวจสอบการ
ท างานมีน๎อย 
- บุคลากรมีไมํเพียงพอ 
- ขาดการประสานงานที่ดีใน
องค์กร  
- ความไมํพร๎อม ไมํเข๎าใจ ใน
การรับ การถาํยโอน ซึ่งมี
ความสบัสนและ ยํุงยากอยํู
บ๎าง 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎
ยังไมํ 
 เพียงพอตํอความจ าเป็นและ
ต๎องการ 
- มีพื้นที่กวา๎งขวาง  หํางไกล
จากตัวอ าเภอ  และจังหวัด 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให๎ม ี
  การกระจายอ านาจลงสูํ
องค์กร  
  ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- มีการถํายโอนงาน 
งบประมาณ และ  
  บุคลากรลงสูํท๎องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 
- การน าเอาเทคโนโลยีมา
ใช๎ในการ 
   ด าเนินงาน 

- ขั้นตอนและวิธีการถาํย
โอนที่มี 
  ความยํุงยากและเกิด
ความสบัสน 
  ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคติ ความไมํ
เชื่อมั่นใน 
  การบริหารงานของ 
อบต. 
- ข๎อจ ากัดด๎านระเบียบ
และ 
  กฎหมายตําง ๆ 
- การเลือกต้ังในระดับ
ตําง ๆท าให๎เกิดการ
ขัดแย๎ง และแบํงแยกเป็น
พรรคเป็นพวก 
- ประชาชนไมใํห๎
ความส าคญักับการ
วางแผน และขาดการมี
สํวนรํวม  
 

2. ด๎านการ
พัฒนาโครงสรา๎ง
พื้นฐาน   

- การคมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่
สะดวกสบาย 
- การให๎ความส าคญัด๎าน
การพฒันา 
   โครงสรา๎งพื้นฐาน 
- เป็นเส๎นทางคมนาคม  
ผํานระหวํางอ าเภอ  
จังหวัด  ภาคเหนือ  และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึก
ในการรวํมกัน ดูแล รักษา
ทรัพย์สิน  สาธารณะ 
ประโยชน์ 
- งบประมาณในการพฒันา
ด๎านคมนาคม ไมํเพียงพอ 
- ไฟฟูาสาธารณะยังไมทํั่วถึง 
- ระบบประปา ยังกระจายไมํ
ทั่วถึง ยังไมมํีคุณภาพ 
- ถนนเชื่อมตํอระหวํางต าบล
ยังไมํได๎รับการปรบัปรุงให๎ดี
ขึ้น 

- การถํายโอนงาน 
งบประมาณจาก 
  หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง
ด๎านโครงสรา๎ง   
   พื้นฐาน 
- มีแหลํงน้ าส ารอง  และ
ได๎รับการสนับสนุน
นโยบายของท๎องถิ่นใน
ด๎านแหลํงน้ า การจัดน้ า
อยํางมีคุณภาพ 
- มีเส๎นทางคมนาคมสาย
หลักผาํน การสญัจรไปมา
เข๎าตัวอ าเภอหรือจังหวัด
ท าได๎สะดวก 

- การเกิดภัยน้ าทํวมท าให๎
ถนนได๎ 
  รับการช ารุดเสียหาย 
- รถบรรทุกที่มบีรรทุก
น้ าหนัก 
   เกินกวําที่ก าหนดวิ่ง
ผําน 
- ได๎รับงบประมาณ
อุดหนุนจ ากัดและลาํชา๎ 
- รถบรรทุกดินวิ่งผาํน ท า
ให๎ถนนช ารุดเสียหาย 

     



 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จดุแขง็ 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จดุอํอน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

 
 

3. ด๎านการ
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
และพัฒนา
สังคม 

- มีผลผลิตทางการเกษตร เชํน 
ข๎าวหอมมะลิพันธุ์ด ี (ได๎รับ
รางวัลชนะเลศิระดับจงัหวดั)  , 
มันส าปะหลัง  
- มีลานมันส าปะหลัง  ส าหรับ
รับชื้อมันส าปะหลังของ
เกษตรกร   
- มีรายได๎จากผลผลติทาง
การเกษตรตลอดทั้งป ี
- มีกลุํมองค์กร กลุํมสตรี  กลุํม
อาชีพ  ที่ท าผลติภัณฑ์ใน
ท๎องถิ่น  
- มีผู๎น าที่ด ีมีความเข๎มแข็ง 
- ประชาชนมีความรัก สามัคค ี
มีการ 
  รวมตัวกันในการรํวมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความ
อบอํุน 
- ประชาชนมีอาชีพที่ม่ันคง ไมํ
เกิด  
   การวํางงาน 
- หนํวยงานราชการทุกภาคสํวน
มี 
   การรํวมมือให๎ความชํวยเหลือ 
- มีสถานให๎บริการดา๎น
สาธารณสุข 
- ประชาชนให๎ความส าคญั 
สนใจ 
   ดูแลรักษาสุขภาพรํางกาย
มากขึ้น 
การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู๎สูงอายุ คนพิการ  ผู๎ปุวยเอดส ์ 
และผู๎ด๎อยโอกาส  

- มีการใช๎ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ในการ 
   ก าจัดศัตรูพืช 
- พื้นที่เป็นดินเค็ม  ท า
การเกษตรไมํไดผ๎ลผลติดี
ทั้งหมด 
- ที่ท าการเกษตร ไมํมีเอกสาร
สิทธ์ิที่ดิน 
- ขาดการสงํเสริมด๎าน
การตลาด การ 
   กระจายผลผลิตทาง
การเกษตร 
- เกษตรกรขาดความร๎ูในการ
พัฒนา 
   สินค๎าและด๎านการตลาด 
- ประชาชนขาดวินัยดา๎น
การเงิน เกิด 
   ปัญหาหน้ีสินทัง้ในและนอก
ระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัด
ในการเรํง    
   การพัฒนา ท าให๎การพัฒนา
เป็นไป 
   อยํางช๎า ๆ 
- อบต. ไมํสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือได๎อยํางทั่วถึง 
- ประชาชนมีอุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกายน๎อย 
 

- โครงการสงํเสริมทุนใน
รูปแบบ   
   ตําง ๆ เชํน กองทุน
หมูํบ๎าน กลุํม 
   ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
และธุรกิจ 
   ชุมชนอ่ืน ๆ 
- มีกลุํมอาชีพที่เข๎มแขง็ 
เชํน  กลุํมโรงสชีุมชน  
กลุํมผลิตขา๎วหอมมะลิ
พันธุ์ดี  กลุํมท า
ดอกไม๎จันทน์  
- นโยบายรัฐบาลตาม
โครงการรับจ าน าสินค๎า
เกษตร 
- การคมนาคมขนสงํ
ผลผลิตทางการ 
- ความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลย ี
- นโยบายรัฐบาลในการ
แก๎ไขปัญหา 
ความยากจนของ
ประชาชน เพื่อยก   ระดับ
คุณภาพชีวิต 
- รัฐมีนโยบายในการ
สํงเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
- ได๎รับเงินอุดหนุนจาก
หนํวยงานภาครัฐ 
- สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ๎วนหน๎า  (บัตรทอง)  
รักษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 
 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลติหรือ
ต๎นทุนการ 
   ผลิตสูง 
- สภาพพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มีสภาพเป็นดินเค็ม 
- มีการท าเกษตรเชงิเดี่ยว   
- เกิดการแพรํระบาดของ
โรคพืชทางการเกษตร  ไมํ
สามารถควบคุมได ๎
- การใช๎เคร่ืองจักรแทน
แรงงานคน และมีการ
สารเคมีในการท าเกษตร 
ท าให๎ต๎นทุนการผลติสงู 
- การเกิดภาวะเงินเฟูอ 
เน่ืองจาก 
  ราคาสินค๎า และราคา
น้ ามันที่ 
  แพงขึ้นเร่ือย ๆ 
- การเกิดภยัธรรมชาต ิ
เชํนภัยแลง๎  
- การแขํงขันทางสังคม
เพื่อความ 
   อยูํรอด 
- งบประมาณจ ากัดไมํ
เพียงพอ 
- การระบาดของโรคติดตํอ 
- ประชาชนสํวนใหญยํัง
ไมํให๎ความส าคัญเทําที่ควร 
- มีการอพยพของแรงงาน
ตํางถิ่น  ท าใหแ๎รงงานใน
ต าบลมีน๎อย 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร ์
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอํอน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อปุสรรค 
(T = Threat) 

4. ด๎านการจัด
ระเบียบสังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

- มีสถานีต ารวจภูธร
หนองสรวงตัง้อยูํใน
พื้นที ่
- มีผู๎ประสานงานพลัง
แผํนดินทั้ง 9 หมูบํ๎าน  
(25 ตาสับปะรด) 

- มีปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดแพรํระบาด 
 

- รัฐบาลมีนโยบายใน
การปราบปราม  
   และแก๎ไขปัญหายา
เสพติดอยําง 
   จริงจังและตํอเนื่อง 
 

- ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที ่ 
  เน๎นทางด๎านวัตถุนิยม
มากกวํา  
   ด๎านจิตใจ 
- เป็นเส๎นทางล าเลียง
ผํานหลายอ าเภอ  เสี่ยง
ตํอการล าเลียง / ขนยา
เสพติด 
 

5. ด๎านการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณีท๎องถ่ิน 

- มีบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถ 
   ด๎านภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน 
- เด็กได๎เข๎ารบั
การศึกษาตามเกณฑ ์
- มีสถานศึกษาที่มี
ความพร๎อมในการ
รองรับนักเรียน  
 

- บุคลากรทางการศึกษา 
(คร)ู มีน๎อย 
- ขาดแหลํงเรียนรู๎เพื่อใช๎ใน
การศึกษา 
   เพิ่มเตมิ 
- อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนไม ํ
   เพียงพอ  
- เยาวชนขาดทุนใน
การศึกษาตํอหลังจากจบ
ภาคบังคับ 

- การถํายโอนตาม
โครงการตําง ๆ  
  เชํน อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน   
  อาหารกลางวัน สื่อการ
เรียน          
  การสอน 
- การขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
- มีภูมิปัญญาท๎องถ่ิน
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถ่ิน 
 

- ทิศทางนโยบายการ
ปฏิรูปการ 
   ศึกษายังไมํชัดเจน 
- คํานิยมและวัฒนธรรม
ของ 
   สังคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 
- งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลมีไมํเพียงพอ
ในด๎านการพัฒนาด๎าน
การศึกษา 

6. ด๎านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล๎อม 

- มีทรพัยากรทาง
ธรรมชาติที่อุดม 
  สมบูรณ์ 
- มีรถเก็บขยะ และให๎
การบริหารจัด 
  เก็บขยะภายในต าบล 
- เป็นต าบลน ารํองการ
ใช๎พลังงานทดแทน 

- ขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
- มลภาวะเสื่อมโทรม 
- การใหบ๎รกิารจัดเกบ็ขยะ
ยังไมํทั่วถึง  
- ขาดการบริหารจัดการที่ดี
ของโรง 
  งานอุตสาหกรรมตําง ๆ 
- แหลํงน้ าไมํเพียงพอ
ส าหรับท าการเกษตร  และ
อุปโภค  บริโภค 
- ไมํมีแหลํงทอํงเที่ยว 

- การถํายโอนตาม
โครงการตําง ๆ  
  เชํน อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน   
  อาหารกลางวัน สื่อการ
เรียน          
  การสอน 
- การขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
- หนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง
ด๎านพลังงานมา
สนบัสนุนกจิกรรม
โครงการด๎านการอนุรักษ์
พลังงานและใช๎พลังงาน
ทดแทน 

- ทิศทางนโยบายการ
ปฏิรูปการ 
   ศึกษายังไมํชัดเจน 
- คํานิยมและวัฒนธรรม
ของ 
   สังคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 
- งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลมีไมํเพียงพอ
ในด๎านการพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
- เกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม เกิดปัญหา
มลพิษในท๎องถ่ิน 



 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามที่ องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ได๎จัดตั้ง  เมื่อวันที่  19  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕39  ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ต าบลหนองสรวง  มีเนื้อที่ประมาณ 44.8 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 28,0๐๐ ไรํ 

จากการส ารวจและวิเคราะหส์ภาพทางกายภาพขององค์การบริหารสวํนต าบลหนองสรวง และบริเวณพื้นที่ตํอเนื่อง 
สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได๎ ดังนี้  
            ๑.) ปัญหาทางด๎านกายภาพปัญหาของสภาพพื้นทีเ่นื่องจากองค์การบริหารสวํนต าบลหนองสรวง มีสภาพ
พื้นที่ไมํมีพื้นที่ปุาและภูเขา ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอํอล๎นทํวมพื้นที่การเกษตรและที่อยูํอาศัย เป็นบาง
พื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองค์การ
บริหารสํวนต าบลมีโครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าเพื่อแก๎ไขปัญหา   
            ๒.) ปัญหาด๎านการคมนาคมและขนสํงปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง มีถนนเช่ือมโยงกับ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ระบบและโครงขํายถนน แตํละสายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํเป็น
ถนนคอนกรีตและลาดยาง แตํปัญหาการคมนาคมสํวนมากคือถนนช ารุด ท าให๎การคมนาคมไมํสะดวก และไมํมีเส๎นแบํงชํอง
จราจร  
  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นสํวนใหญํท าให๎มีความต๎องการใช๎น้ าคํอนข๎างมาก และยังไมํมีระบบจัดเก็บน้ า  เพื่อใช๎ในฤดูแล๎งที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตํอปริมาณการใช๎ 
  ๔.) ปัญหาด๎านนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพื้นที่ในการชุมนุม
คนเพื่อการท ากิจกรรม ไมํเพียงพอตํอการมาใช๎บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผํอนหยํอนใจและออกก าลังกายของคน
ในชุมชนเพราะมีสภาพช ารุด 
  ๕.) ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมชุมชนเนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ยังเป็นพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ จึงยังไมํมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมมากนัก นอกจากเรื่อง
ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแตํละครัวเรือน และปัญหา       การปลํอยน้ าเสี ยจากครัวเรือนลงสูํ
แหลํงน้ าธรรมชาติโดยไมํมีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให๎เกิดปัญหาด๎านสุขภาพแวดล๎อมชุมชนในอนาคตได๎ 
  ๖.) ปัญหาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคสาขายํอยสุนารี การให๎บริการใน
เขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ยังไมํครอบคลุม และส าหรับการให๎บริการน้ าประปา  ยังไมํครอบคลุมทุกๆ พื้นที่
ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ดังนั้นจึงต๎องมีการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อให๎บ๎านเมืองมีความอยูํอยําง
ยั่งยืนตํอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 

                                                                   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               แบบ ผ. 01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

อบต.หนองสรวง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
     1. 1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

24 4,790,000 24 4,790,000 24 4,790,000 24 4,790,000 24 4,790,000 120 23,950,000 

     1. 2 แผนงาน
งบกลาง 

3 8,414,000 3 8,414,000 3 8,414,000 3 8,414,000 3 8,414,000 15 42,070,000 

รวมทั้งสิ้น 27 13,204,000 27 13,204,000 27 13,204,000 27 13,204,000 27 13,204,000 135 66,020,000 
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. 1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

7 2,000,000 7 2,000,000 7 2,000,000 7 2,000,000 7 2,000,000 35 10,000,000 

2. 2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

57 17,010,000 57 
17,010,00

0 
57 17,010,000 57 

17,010,00
0 

57 17,010,000 285 85,050,000 

2. 3แผนงาน
พาณิชย์ 

4 1,700,000 4 1,700,000 4 1,700,000 4 1,700,000 4 1,700,000 20 8,500,000 

รวมท้ังสิ้น 68 20,710,000 68 20,710,000 68 20,710,000 68 20,710,000 68 20,710,000 340 103,550,000 

3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. 1 แผนงาน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

10 700,000 10 700,000 10 700,000 10 700,000 10 700,000 50 3,500,000 

3. 2 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

8 650,000 8 650,000 8 650,000 8 650,000 8 650,000 40 3,250,000 

3. 3 แผนงาน
สาธารณสุข 

9 1,500,000 9 1,500,000 9 1,500,000 9 1,500,000 9 1,500,000 45 7,500,000 

รวมทั้งสิ้น 27 2,850,000 27 2,850,000 27 2,850,000 27 2,850,000 27 2,850,000 135 14,250,000 



๕๕ 

                                                                   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               แบบ ผ. 01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

อบต.หนองสรวง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

4. ด้านการจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. 1 แผนงานงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 45 2,250,000 

รวมทั้งสิ้น 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 45 2,250,000 
5. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. 1 แผนงาน
การศึกษา 

20 5,090,000 19 4,400,000 19 4,400,000 19 4,400,000 19 4,400,000 96 22,690,000 

5. 2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

11 542,000 11 542,000 11 542,000 11 542,000 11 542,000 55 2,710,000 

รวมทั้งสิ้น 31 5,632,000 30 4,942,000 30 4,942,000 30 4,942,000 30 4,942,000 151 25,400,000 
6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. 1 แผนงาน
การเกษตร 

7 300,000 7 300,000 7 300,000 7 300,000 7 300,000 35 1,500,000 

รวมทั้งสิ้น 7 300,000 7 300,000 7 300,000 7 300,000 7 300,000 35 1,500,000 

รวมทั้งหมด 169 43,146,000 168 42,456,000 168 42,456,000 168 42,456,000 168 42,456,000 841 212,870,000 

             
 



๕๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน  
และการบริหารจัดการ 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน และการ
บรกิารให้เกิดสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ 
ตามโครงการ อบต.   

200,000 
 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

- เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น  
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
มาใช้บริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเป็น
ผู้ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

เพ่ือเป็นค่าจ้างหน่วยงาน
หรือสถาบันที่เป็นกลาง
เป็นผู้ส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลหนอง
สรวงทั้ง  9 หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

- เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น  
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
มาใช้บริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการ  

เพ่ือให้เกิดสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ  ใน
ส านักงาน    

300,000 
 
  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

- เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 จัดซ้ือวัสดุต่างๆ  เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการ 

เพ่ือให้เกิดสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ส านักงาน    

200,000 
 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

- เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อม
ติดตัง้ (CCTV) ภายใน
ต าบล 

เพ่ือปูองกัน  เฝูาระวัง 
เหตุร้าย การขโมย ท าลาย
ทรัพย์สิน ในบริเวณ 
ส านักงาน อบต.  

กล้องวงจรปิด พร้อม
ติดตัง้ จ านวน 1 ระบบ 

500,000 
 
  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีการปูองกัน
ระวังเหตุร้ายได้
มากขึ้น 

-ปูองกันเฝูาระวัง
เหตุร้ายได้มากขึ้น 
และทรัพย์สินทาง
ราชการไม่ช ารุด 
เสียหาย 

ส านักงาน
ปลัด 



๕๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ ี
1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการอบต. 
สัญจร 
 

เพื่อให้ อบต. ได้เข้าไป
รับทราบปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนใน
รูปแบบของการเข้าถึง
ประชาชนในพื้นท่ี 

จัดโครงการ อบต. 
สัญจร พบประชาชน
ท้ัง 9 หมู่บ้าน 
 

10,000 
 
  

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนได้รับ
บริการนอกสถานท่ี
มากข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้เข้าใจการ
ด าเนินงาน ของ 
อบต.มากข้ึน และ
อบต.ได้รับทราบ
ปัญหาของ
ประชาชนโดยตรง 

ส านักงาน
ปลัด 

6 จัดท าสื่อ/สิ่งพิมพ ์
 

เพื่อใช้เป็นสื่อ/สิงพมิพ์รายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ในการด าเนินงานของ อบต. 

สื่อ/สิ่งพิมพ์  
ทุกครัวเรือนในต าบล 

หนองสรวง 
 

100,000 
 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
รับทราบรายงาน
การปฏิบัติงาน
ประจ าปี  มากข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
รับทราบรายงาน
การปฏิบัติงาน
ประจ าปี  และ
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการจัดท าแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

เพื่อให้ อบต. ได้ทราบขอบเขต
ในการจัดเก็บภาษี ภายใน
ต าบล และสามารถจัดเก็บ
รายได้เพ่ิมข้ึน 

แผนท่ีภาษีตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด 
 

200,000 
 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีการจัดเก็บรายได้
มากข้ึน 

อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มข้ึน 
 

กองคลัง 

8 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์   

เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมด้านต่างๆที่เป็นส่วนรวม
ของต าบลหนองสรวง  และ
ส าหรับบริการประชาชน   

จ านวน   1   หลัง  
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบริเวณ ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

400,000 
 
  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

มีสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมประชาชน
เข้าใช้บริการมากขึ้น 

มีสถานที่ที่ใช้
ส าหรับท ากิจกรรม
ด้านต่างๆ  เป็น
ศูนย์รวมของ
ประชาชนในต าบล
หนองสรวง   

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองช่าง 



๕๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 ก่อสร้าง /ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเพิ่มเติม 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ด าเนินการต่างๆ และ เพื่อ
อ านวยความสะดวกของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ  ให้มี
ความรวดเร็วย่ิงข้ึน 

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

500,000 
 
  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนได้รับ
บริการท่ีสะดวกมาก
ข้ึน 

มีสถานท่ีท่ีใช้
ส าหรับ
ด าเนินการต่างๆ  
และประชาชนมี
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 

ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

10 ปรับปรุงครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.หนอง
สรวง 

เพื่อความเป็นระเบียบและ
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
และอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการได้ดีข้ึน 

ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้
สามารถใช้งานได้
ดี มีประสิทธิภาพ 

100,000 
 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผู้มารับบริการ
ได้รับความ
สะดวกมาข้ึนเมื่อ
มาติดต่อราชการ  
และเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ทุกส่วนราชการ 

11 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.หนอง
สรวง 

เพื่อความเป็นระเบียบและ
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
และอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการได้ดีข้ึน 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ท่ี
อยู่ในความ
รับผิดชอบท่ีช ารุด 
เสียหาย  
ให้สามารถใช้งาน
ได้ดี มี
ประสิทธิภาพ 

100,000 
 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างได้รับการ
ซ่อมแซมให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผู้มารับบริการ
ได้รับความ
สะดวกมาข้ึนเมื่อ
มาติดต่อราชการ  
และเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ทุกส่วนราชการ 



๕๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565    
12 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรท้องถ่ิน  

(ผู้บริหาร  ส. อบต.  
พนักงาน อบต.)  มีความรู้
ในการปฏิบัติงาน 

ตามโครงการ
อบรมสัมมนา 
ของหน่วยงาน
ต่างๆ 

200,000 
 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

บุคลากรท้องถ่ินมี
ความรู้ ปฎิบัตา
งานมีประสิทธิ- 
ภาพมากข้ึน 

บุคลากรท้องถ่ิน
(ผู้บริหาร  ส. 
อบต.  พนักงาน 
อบต.) มีความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
ราชการมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

13  โครงการเพิ่มประสิทธิภา
การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรท้องถ่ิน 

ตามโครงการของ  
อบต. 

200,000 
 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

บุคลากรท้องถ่ินมี
ศักยภาพมากข้ึน 

เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการ
ท างานมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

14 โครงการส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม  

เพื่อให้มีความรู้ท่ีเกี่ยวกับ
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ 
หลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

บุคลากรท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน  จ านวน 
50 คน 

50,000 
 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรท้องถ่ินมี
ความรู้มากข้ึน 

บุคลากรท้องถ่ินมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

15 การสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่บุคลากรท้องถ่ิน  

เพื่อส่งเสริมโอกาสด้าน
การศึกษา แก่บุคลากร
ท้องถ่ิน 

สนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ
ในระดับ ท่ีสูงข้ึน 
แก่บุคลากร
ท้องถ่ิน 

50,000 
 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรท้องถ่ินมี
การศึกษาสูงข้ึน 

บุคลากรท้องถ่ินมี
ความรู้และน า
กลับมาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักงานปลัด 



๖๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
    แผนงานบริหารทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

16 โครงการตามนโยบาย 
หนังสือสั่งการ ฯลฯ  

เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อ
สถานการณ์ที่รัฐบาลส่ังการ
รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาล 

บุคลากรทุก
กอง/ส่วน
สามารถ
ด าเนินการตาม
ค าสั่ง/นโยบาย
รัฐบาลได้ทันที 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

สรวงมี
ประสิทธิภาพใน

การท างาน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ได้ทันต่อทุกๆ

เหตุการณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

17 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 
ประจ าต าบล 

เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ประจ าต าบล  และศูนย์เรียนรู้
อินเตอร์เน็ตต าบล 

ศูนย์เรียนรู้
อินเตอร์เน็ต  
โดยมีระบบ
อินเตอร์เน็ต  
และเครื่อง

คอมพิวเตอร์  ปี
ละ 1 เครื่อง  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารร้อย
ละ 70 

มีบริการ
อินเตอร์เน็ต
ประจ าต าบล 
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป ได้เรียนรู้ 
ค้นคว้า รับรู้
ข่าวสาร   

ส านักงาน
ปลัด 



๖๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

18 การปกปูอง
สถาบันและ 
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติโดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชนการเลือกตั้ง การรู้
สิทธิหน้าที่ของประชาชน 

อบรมให้ความรู้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และอาสาสมัคร
ปกปูอง สถาบัน  

จ านวน 50 คน 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มี อสป. เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50และประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 60 

มีอาสาสมัครปกปูองสถาบัน 
(อสป.) ที่เข้มแข็งในต าบล
ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
เก่ียวกับประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สิทธิ
หน้าที่ 

ส านักงาน
ปลัด 



๖๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การเลือกตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ของ อบต. ตามที่ กกต.ก าหนด 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
เลือกตั้งที่เก่ียวข้อง เช่น การ
เลือกตั้ง สส. สว. ฯลฯ 

จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายจ่าง  
ส าหรับการ
เลือกตั้ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีการ
เลือกตั้ง
สมบูรณ์ 
100% 

บรรลุผลการ
เลือกตั้งตามที่
ก าหนด  
ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารด้าน
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

20 โครงการ อบต.สัญจร บริการ
ภาษีเคลื่อนที่ 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.
สัญจร บริการภาษีเคลื่อนที่ 

ตามโครงการของ  
อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการ
ช าระ
ภาษีร้อย
ละ 
100 

 ประชาชนช าระ
ภาษีตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

กองคลัง 

21 โครงการประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 

ตามโครงการของ  
อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการ
ช าระ
ภาษีร้อย
ละ 
100 

ประชาชนช าระ
ภาษีตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

กองคลัง 



๖๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

22 การช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต.  พ.ศ.  2543 

ตามโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ เช่นการสงเคราะห์ให้
ความช่วยเหลือ  การจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ  การ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ  ร้อย
ละ 60 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ  และ
แก้ไขปัญหา ลด
ผลกระทบจาก
ความเดือดร้อน  
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชนผู้
ได้รับความ
เดือดร้อนใน
พื้นที่   

ทุกส่วน
ราชการ 

23 จัดซ้ือรถยนต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

จ านวน 1 คัน 900,000 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 



๖๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี 

ผู้สูงอายุในต าบล 7,๐00,๐๐๐ 
 

7,300,๐๐๐ 
 

7,500,๐๐๐ 
 

8,๐00,๐๐๐ 
 

8,500,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุร้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการและเพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ที่ดี 

ผู้พิการในต าบล ๑,40๐,๐๐๐ 
 

๑,40๐,๐๐๐ 
 

๑,45๐,๐๐๐ 
 

๑,48๐,๐๐๐ 
 

๑,50๐,๐๐๐ 
 

ผู้พิการร้อยละ 
100  ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์และเพื่อให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ในต าบล 1๔,๐๐๐ 
 
 

1๔,๐๐๐ 
 
 

1๔,๐๐๐ 
 
 

1๔,๐๐๐ 
 
 

1๔,๐๐๐ 
 

ผู้ปุวยเอดส์ 
ร้อยละ ๕ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต าบลหนองสรวง 

ประชาชนในต าบล
หนองสรวง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนร้อย
ละ100ได้รับ
การดูแล
สุขภาพ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

5 งบส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน
ฉุกเฉินเก่ียวกับสาธารณ
ภัยฯลฯ 

ประชาชนในต าบลที่
ได้รับความเดือดร้อน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ผู้ประสบภัย
ได้รับการการ
ช่วยเหลือ
100% 

ประชาชน
ได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านักงาน
ปลัด 



๖๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะตาม
จุดต่างๆที่ช ารุด  (ไฟฟูาส่อง
สว่าง) ภายในต าบลหนอง
สรวง ม. 1 – ม.9 

เพ่ือซ่อมแซมไฟฟูาที่มีอยู่ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่อมไฟฟูาตามจุดต่างๆ
ที่ช ารุดเสียหาย  (ไฟฟูา
ส่องสว่าง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟูาทุกจุดได้รับการ
ซ่อมแซมร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ(ไฟฟูาส่อง
สว่าง) อยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท า
การ อบต. และที่ทาง
สาธารณะภายในต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและน่าอยู่มากขั้นมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ภายในต าบล 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางและน่าอยู่มากขั้นมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและและน่าอยู่
มากขั้นมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
น้ าสาธารณะภายในต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและสะอาด 

ถนนภายในต าบล 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางและมีความสะอาด 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและในการ
สัญจรและมีความสะอาด
น่า 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างสวนสุขภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสนาม
เด็กเล่นภายในต าบล 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในการลด
ภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ  ที่ออกก าลังกาย
ของประชาชน 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

200,000 
 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ร้อยละ 60 

เพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน ที่
ออกก าลังกาย  เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว มากขึ้น 

กองช่าง 

5 ติดตัง้/ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบล 
(ไฟฟูาส่องสว่าง) ภายใน
ต าบลหนองสรวง ม.1–ม.9 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างเขตพ้ืนที่
สาธารณะ อย่างทั่วถึง 

ติดตัง้/ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ (ไฟฟูาส่อง
สว่าง)  ม.1 – 9
เพ่ิมเติม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟูาใช้ร้อยละ 
100 

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ(ไฟฟูาส่อง
สว่าง) อยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 



๖๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปาและอุปกรณ์ติดตั้งที่
เก่ียวข้องกับการขยายเขต
ประปาต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ภายในต าบล/ตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ราษฎรที่ได้รับความ
สะดวกในการมี
น้ าประปาใช้ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายมีน้ าใช้
ตลอดปี 

กองช่าง/การ
ประปาส่วน

ภูมิภาค 

7 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา สาขาย่อย
สุรนารี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ภายในต าบล/ตาม
แบบที่ การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ราษฎรที่ได้รับความ
สะดวกในการมีไฟฟูา
ใช้ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายมีไฟฟูา
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง/การ
ไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

            

            

            



๖๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 ก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองสรวง ม.1  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ดอนตานาด ม.2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและใน
การสัญจร 

กองช่าง 



๖๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 
3 
 
 

ก่อสร้าง ถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองตะครอง ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้านตาม
แบบที่อบต.

ก าหนด 
200,000 200,000 200,000 200,000 

 
 
 

200,000 

ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและ

ในการสัญจร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองกก ม.4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้านตาม
แบบที่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและ
ในการสัญจร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองสรวงพัฒนา ม.5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้านตาม
แบบที่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและ
ในการสัญจร 

กองช่าง 



๖๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

6   ก่อสร้างถนนคสล. ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองสรวง
สามัคคี ม.6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคสล. ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองสรวง
รุ่งเรือง ม.7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคสล. ภายใน
หมู่บ้านโคกพัฒนา  ม.8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคสล. ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองสรวง
สันติสุข ม.9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 



๗๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

10 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บา้น  บ้าน
หนองสรวง ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของราษฎร
ที่ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บา้น  บ้านดอน
ตานาด ม.2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของราษฎร
ที่ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บา้น  บ้าน
หนองตะครอง ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของราษฎร
ที่ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 



๗๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

13 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บา้น  บ้าน
หนองกก ม.4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองสรวง
พัฒนา ม.5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต. 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองสรวง
สามัคคี ม.6 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต. 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของราษฎรที่
ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการสัญจร 

กองช่าง 



๗๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

16 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองรุ่งเรือง 
ม.7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและ
ในการสัญจร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโคกพัฒนา  ม.
8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและ
ในการสัญจร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสรวง
สันติสุข ม.9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายและ
ในการสัญจร 

กองช่าง 



๗๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

19 ก่อสร้างถนนคันดิน
เสริมลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
สรวง  ม.1 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคันดิน
เสริมลูกรังภายใน
หมู่บ้านดอนตานาด  
ม.2 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้านถนน
ภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคันดิน
เสริมลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
ตะครอง  ม.3 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กกองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคันดิน
เสริมลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองกก  
ม.4 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 



๗๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

23 ก่อสร้างถนนคันดินเสริม
ลูกรังภายในหมู่บ้านหนอง
สรวงพัฒนา  ม.5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคันดินเสริม
ลูกรังภายในหมู่บ้านหนอง
สรวงสามัคคี ม.6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคันดินเสริม
ลูกรังภายในหมู่บ้านหนอง
สรวงรุ่งเรือง ม.7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคันดินเสริม
ลูกรังภายในหมู่บ้านโคก
พัฒนา ม.8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 



๗๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

27 ก่อสร้างถนนคันดินเสริม
ลูกรังภายในหมู่บ้านหนอง
สรวงสันติสขุ ม.9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร 

กองช่าง 



๗๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

28 ปรับเกรดผิวถนน
ภายในต าบล  

เพื่อให้ถนนที่มีอยู่ใช้การได้
ดีขึ้น  ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
 

ปรับเกรดผิวถนน
ภายในต าบลหนอง
สรวง  ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด   

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการปรับ
เกรด 

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และในการ
สัญจร  
 

กองช่าง 

29 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
ภายในต าบล  
 

เพื่อให้ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด 
เสียหาย และอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ใช้
การได้ดี มีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง  
โครงสร้างพื้นฐาน 
ภายในต าบล ที่
ช ารุด เสียหายให้ใช้
งานได้ดี มีระสิทธิ
ภาพตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ
การซ่อมแซมให้ 

ได้รับการ
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 



๗๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

30 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
ภายในต าบล  

เพื่อให้ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด 
เสียหาย และอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ใช้
การได้ดี มีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง  
โครงสร้างพื้นฐาน 
ภายในต าบล  ที่ช ารุด 
เสียหายให้ใช้งานได้ดี 
มีประสิทธิภาพตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ
การซ่อมแซมให้ 

ครุภัณฑ์ ที่ช ารุด 
เสียหาย  ได้รับ
การซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมถนน
ภายในต าบล  

เพื่อให้ถนนที่ช ารุด 
เสียหาย และอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.ใช้
การได้ดี มีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบล  ที่ช ารุด 
เสียหายให้ใช้งานได้ดี 
มีประสิทธิภาพ ตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการซ่อมแซม 

ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ภายใน
ต าบล    

เพื่อการระบายน้ าที่
สะดวกภายในต าบล 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
ประสบปัญหาการ
ระบายน้ า 

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
ต าบล 

กองช่าง 

33 ติดตั้ง/ขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในต าบล (ไฟฟูา
ส่องสว่าง) ภายใน
ต าบลหนองสรวง ม.
1–ม.9 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างเขต
พื้นที่สาธารณะ อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ (ไฟฟูาส่อง
สว่าง)  ม.1 – 9
เพิ่มเติม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ
(ไฟฟูาส่องสว่าง) 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



๗๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

34 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะตาม
จุดต่างๆที่ช ารุด  (ไฟฟูาส่อง
สว่าง) ภายในต าบลหนอง
สรวง ม. 1 – ม.9 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟูาที่มี
อยู่ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมไฟฟูาตามจุด
ต่างๆที่ช ารุด
เสียหาย  (ไฟฟูา
ส่องสว่าง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟูาทุกจุด
ได้รับการ
ซ่อมแซมร้อยละ 
100 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ
(ไฟฟูาส่องสว่าง) 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



๗๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

35 โครงการก่อสร้างก าแพง
ปูองกันตลิ่งบริเวณรอบ
อ่างหนองสรวง  

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบแปลน 
อบต.ก าหนด  
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชน
สามารถน าน้ าไป
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

36 ขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณะภายในต าบล 
หนองสรวง  

เพื่อให้แหล่งน้ า  
สามารถกักเก็บน้ าได้
มากขึ้น  ลดการตื้นเขิน
ของแหล่งน้ า  มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ  ปูองกัน
ปัญหาภัยแล้งในต าบล
หนองสรวง 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 
 

กองช่าง 



๘๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

37 ขุดบ่อน้ าตื้น ภายในต าบล  
ม.1 – ม.9 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชน
สามารถน าน้ าไป
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

38 ขุดบ่อบาดาลน้ าลึก ภายใน
ต าบล  ม.1 – ม.9 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชน
สามารถน าน้ าไป
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง 

39 ขุดลอกหนองบัวใหญ่ เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชน
สามารถน าน้ าไป
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง 



๘๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

40 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในต าบล
หนองสรวง 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชน
สามารถน าน้ าไป
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

41 ถมดินสระหนองตาฉิม  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน,ออก
ก าลังกาย , สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  

บริเวณพื้นที่ อบต.
หนองสรวง 
รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
หนองสรวง
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของรา
ษฏรที่ได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 

ราษฏรได้รับ
ความ
สะดวกสบายมี
สถานที่ออก
ก าลังเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างระบบผลิต
กระแสไฟฟูาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์   

เพื่อลดรายจ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟูา  โดยใช้
พลังงานทางเลือกก่อสร้าง
ระบบผลิตกระแสไฟฟูา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
ส าหรับระบบประปา 

จ านวน 1 ระบบ 
ตามแบบท่ีอบต.
หนองสรวงก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้ใช้
น้ าประปาท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ  
และมีการใช้
พลังงานทางเลือก 
ประหยัดค่าไฟฟูา 

กองช่าง 

43 ขยายเขตประปา อบต.  
 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน 

ขยายเขตประปา 
ภายในต าบลหมู่ 1 
-  หมู่ 9 ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้ใช้
น้ าประปาที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 



๘๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

44 ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม 
ภายในต าบล 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชน
สามารถน าน้ าไป
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ภายในต าบล 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

บริเวณพื้นที่ อบต.
หนองสรวง 
รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
หนองสรวง
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของรา
ษฏรที่ได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 

ราษฏรได้รับ
ความ
สะดวกสบายมี
สถานที่ออก
ก าลังเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ภายในต าบล 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชน
สามารถน าน้ าไป
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมด้านต่างๆ
เป็นส่วนรวมของต าบล
หนองสรวงและส าหรับ
บริการประชาชน 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับ
บริการสะดวก
มากขึ้น 

มีสถานที่ที่ใช้
ส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 



๘๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

48 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจ า
ต าบล 

เพื่อให้มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างลานกีฬา/ศูนย์
สุขภาพเอนกประสงค์ 
พร้อมเครื่องออกก าลังกาย  
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน มี
สถานที่ในการออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา/
ศูนย์สุขภาพ 

พร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย 

 ปีละ 1 หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทุกหมู่บ้านมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย ร้อย
ละ 70 

ประชาชน  ได้มี
สถานที่ในการเล่น
กีฬา  ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

50 โครงการต่อเติมอาคาร
(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองสรวง ม.1 บ้าน
หนองสรวง 

เพื่อให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
เด็กเล็กบ้าน
หนองสรวง ม.1 

บริเวณอาคาร
เรียนสะดวก 
เรียบร้อย เอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงโครง
หลังคาพร้อมมุงหลังคา
เมทัลชีลท าฝูาใหม่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
กก ม.4  

เพื่อให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
เด็กเล็กบ้าน
หนองกก ม.4 

อาคารเรียน
สะดวก 
เรียบร้อย เอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน 

กองช่าง 



๘๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

52 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
สาย นม.ถ.327-14  ม.1 -
ม.5 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ถนน คสล.สาย 
นม.ถ.327-14  
ตามแบบที่  อบต.
ก าหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
ต าบลหนอง
สรวง 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอ่างหนองสรวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา และ
ใช้บริการ 
สวนสาธารณะ
อนาคตเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและ 
สถานที่ออกก าลัง
กายภายในต าบล 

รอบอ่างหนอง
สรวง  ตามแบบที่  
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
ต าบลหนอง
สรวง 

อนาคตเป็น
สถานที่
ท่องเที่ยว เพิ่ม
รายได้ให้กับ
ประชาชนใน
ต าบลและ มี
สถานที่ออก
ก าลังกายภายใน
ต าบล 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม 
อาคารส านักงาน อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพมร
การปฏิบัติงาน 

ตามแบบที่  อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาใช้บริการ
และมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 



๘๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

55 ก่อสร้างระบบประปา
ภายในต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน  
ภายในต าบล
หนองสรวง ตาม
แบบ อบต.ก าหนด  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้ใช้
น้ าประปาที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างโรง
กรองน้ าประปา 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน 

ขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเชื่อมต่อ
ระบบพร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย 
ตามแบบ แปลนที่ 
อบต. ก าหนด  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้ใช้
น้ าประปาที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 



๘๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

57 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัสติกคอนก
รีตภายในต าบล 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ90 
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 

ประชาชนได้
สัญจรไปมาและ
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ภายในต าบล 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชนใน
ต าบล 

มีสถานที่ออก
ก าลังกายและ
พักผ่อน 

กองช่าง 

57 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา สีคิ้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ทุกครัวเรือน 

ภายในต าบล/ 
ตามแบบที่  การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ราษฎรที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ าที่มี
คุณภาพ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง/
การประปา
ส่วนภูมิภาค 
สาขาสีคิ้ว 



๘๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 ขยายเขตประปา ภายใน
ต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 1- หมู่ 9 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ใช้
น้ าประปาที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างโรง
กรองน้ าประปา 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน 

ขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเชื่อมต่อ
ระบบพร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย 
ตามแบบ แปลนที่ 
อบต. ก าหนด  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้ใช้
น้ าประปาที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 



๘๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3 ก่อสร้างหอถังสูงส่งจ่าย
น้ าประปา อบต. 

เพื่อก่อสร้างหอถังสูงส่ง
จ่ายน้ าประปา 

หอถังสูง  1 แห่ง  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าประปามี
คุณภาพร้อยละ 
70 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่ดีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 วางท่อเมนน้ าประปา ม.1 - 
ม.9 

เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
น้ าประปา ต าบลหนอง
สรวง 

ม.1 – ม.9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าประปามี
คุณภาพดีขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่ดีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 



๘๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าการเกษตรและเพิ่ม
ผลผลิตสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
ด ี 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพการ
ท าการเกษตรและ
สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุดี ดังน้ี 
๑. การปลูกข้าวหอมมะลิ
และข้าวพันธ์ต่างๆ 
๒. การปลูกมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และพืชทางการ
เกษตรอ่ืนๆ  
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนใน
ต าบล 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส านักงานปลัด 



๙๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2 โครงการส่งเสริมชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

- เพื่อส่งเสริมชุมชน 
ประชาชนให้มีความรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพียง  และน า
ความรู้ไปด าเนินชีวิตตามแนว
พระราชด าริ 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

๑ คร้ัง/ป ี
ประชาชนใน
ต าบล 

25๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ๕ 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
ครัวเรือนร้อยละ 
50 ที่เข้าร่วม
โครงการ ด าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการ วัยเรียน วัยใส 
ดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้
เสี่ยง 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่
ถูกต้องเก่ียวกับเพศศึกษา การ
ปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) และ 
การปูองกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรให้แก่เยาวชน 

เด็ก,เยาวชนใน
ต าบล 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เด็ก,เยาวชนใน
ต าบลได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
แก้ไขปัญหา
เร่ืองการ
ตั้งครรภ์ในวัย
เรียนได้ดีข้ึน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถปูองกัน
ตนเองจาก
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (โรค
เอดส์) และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรการ
ตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ในวัยรุ่น 
ต าบลมีจ านวน
ลดลง 

ส านักงานปลัด 



๙๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสตรีและ
ครอบครัว 

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
บทบาทสตรีและครอบครัวให้
มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น 

๑ ครั้ง/ป ี
สตรีและ
ครอบครัวใน
ต าบล 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

สตรีและครอบ
ครอบครัวใน
ต าบลหนอง
สรวง
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น  

สตรีและ
ครอบครัวใน
ต าบลมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชน์ได้
อย่างมี
คุณภาพ 
 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการส่งเสริม
ประชาคมแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี ระดับแผนหมู่บ้าน
และต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมเสนอปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ประชาชนใน
ต าบล ทั้ง 9 
หมู่ 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนใน
ต าบลร้อยละ 
80  

ประชาชน
ต าบล มีส่วน
ร่วมเสนอ
ปัญหาและ
ความต้องการ 
ตลอดจน
ก าหนด
แนวทางใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นของ
ตนเองผ่าน
กระบวนการ
ประชาคม 

ส านักงานปลัด 



๙๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

6 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้การปูองกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย
เรียน(เด็ก,เยาวชน) 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่
ถูกต้องเก่ียวกับเพศศึกษา การ
ปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) และ 
การปูองกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรให้แก่เยาวชน 

เด็ก,เยาวชนใน
ต าบล 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เด็ก,เยาวชนใน
ต าบลได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
แก้ไขปัญหา
เร่ืองการ
ตั้งครรภ์ในวัย
เรียนได้ดีข้ึน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ปูองกันตนเอง
จากโรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 
(โรคเอดส์) 
และการ
ตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรการ
ตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ใน
วัยรุ่น ต าบลมี
จ านวนลดลง 
 

ส านักงานปลัด 



๙๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภายใน
ต าบลในด้านต่างๆ   

การอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาครอบครัว การ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างสมาชิกใน
ครัวเรือน การปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ครอบครัว 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีการส่งเสริม
สตรีและ
ครอบครัวเพิ่ม
ร้อยละ 70 

มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นมีความรู้เพื่อพัฒนา
ครอบครัว การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตราย
ของยาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

ประจ าปี 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
60 

ประชาชน  ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์เชื่อม
ความสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 

ทุกส่วน
ราชการ 

9 โครงการปูองกัน 
รณรงค์ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและ
บ าบัดรักษา ผู้ติดยา
เสพติด 

เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน
และความม่ันคงของ
ประเทศ เสริมสร้าง
กิจกรรมที่ดีให้
ห่างไกลยาเสพติด
และเพื่อลดจ านวนผู้
เสพติดผู้ค้าให้
น้อยลงและความ
ม่ันคงของประเทศ 

อบรมให้ความรู้ จัด
กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ในชุมชน 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
การตรวจสารเสพติด

และให้ความรู้  ติดตาม 
เผ้าระวัง ฟื้นฟู ผู้ติดยา

เสพติด 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ชุมชนปลอดยา
เสพติด ร้อยละ 
80 

ชุมชนมีความสงบสุข
ปราศจากยาเสพติดและ
อาชญากรรม และผู้ติดยา
เสพติดในชุมชนมีจ านวน
ลดลง และได้รับการ
บ าบัดรักษาให้หายปกติ 

ส านักงานปลัด 
 



๙๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

10 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต าบลหนอง
สรวง 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
ภายในต าบลในด้าน
ต่างๆ   

การอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาอาชีพ การ
เสริมสร้างอาชีพให้
ครัวเรือน ให้ทุก
ครอบครัวมีรายได้จาก
อาชีพเสริม 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีการส่งเสริม
สตรีและ
ครอบครัวเพิ่ม
ร้อยละ 70 

มีการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมีความรู้เพื่อ
พัฒนาครอบครัว การ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

            

            



๙๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
การสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์
แก่ผู้สูงอายุในต าบล 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

50,000 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุมี
ทักษะในการ
ด าเนินชีวิตประ
วันได้ดีข้ึน 

ส านักงานปลัด 
 

2 โครงการ/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับความ
เดือดร้อน 

ซ่อมแซมบ้าน
ให้กับผู้มีรายได้
น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

50,000 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ผู้มีรายได้น้อย
ได้รับความ
ช่วยเหลือร้อย
ละ 50 

ประชาชนท่ีมี
รายไดน้้อย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 
 

3 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

ให้การ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบล และผู้
ได้รับความ
เดือดร้อน 

30,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือร้อย
ละ 50 

ประชาชนท่ีมี
รายได้น้อย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น  ลด
รายจ่าย 

ส านักงานปลัด 
 

4 โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ครัวเรือนยากจน  
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมด้าน
ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ 
เศรษฐกิจ ท่ีอยู่อาศัย  สังคม
สงเคราะห์ สิ่งแวดล้อม  การ
สร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม
ท่ีอยู่อาศัย และอื่นๆ 

ตามกิจกรรม  
โครงการท่ี
ก าหนด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต
ให้กับระชาชน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
70 

ได้รับการ
ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้
ดีย่ิงข้ึน ร้อยละ 
60  

ส านักงานปลัด 



๙๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการกินดีมีสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคให้เหมาะสมกับวัย
เพื่อสุขภาพท่ีดี 

ประชาชนใน
ต าบลหนอง
สรวง 

50,000 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

เด็ก/เยาวชน/
ผู้สูงอายุ/ใน
ต าบลร้อยละ
50มีพฤติกรรม
ท่ีดีข้ึน 

เด็ก/เยาวชน/
ผู้สูงอายุ/
ประชาชน มี
การเปลี่ยน
พฤติกรรมไป
ในทางที่ดีข้ึน 

ส านักงานปลัด 
 

6 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ การสร้างสุขอย่าง
สร้างสรรค์แก่ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุมี
ทักษะในการ
ด าเนินชีวิต
ประวันได้ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

7 โครงการ ชีวิตสดใส จิตใจ
เบิกบาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมในการ 
เรียนรู้ การสร้างสุขอย่าง
สร้างสรรค์แก่ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุมี
ทักษะในการ
ด าเนินชีวิต
ประวันได้ดีขึ้น 

 
ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 

9 โครงการ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ การสร้างสุขอย่าง
สร้างสรรค์แก่ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุมี
ทักษะในการ
ด าเนินชีวิต
ประวันได้ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 
 

 
 



๙๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

1 โครงการควบคุม ปูองกัน 
รณรงค์ แก้ไขปัญหา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

- เพื่อควบคุม ปูองกัน รณรงค์ 
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  อาทิ
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคไข้หวัดใหญ่ 
โรคติดต่อ และโรคระบาด
ต่างๆ , 
- เพื่อตรวจคัดกรอง ให้ความรู้ 
ในการดูแลรักษา  โรคไม่
ติดต่อ  อาทิเช่น 5 โรค
ร้ายแรง /โรคเรื้อรัง โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคไขมัน
ในเลือด ฯลฯ   
- เพื่อดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใน
พื้นที่ต าบลหนองสรวง 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม อาทิ
เช่น 
- กิจกรรมใน
การอบรมให้
ความรู้  
- กิจกรรม
ควบคุม 
ปูองกัน  
- กิจกรรม
รณรงค์   
- กิจกรรม
แก้ไขปัญหา 
- กิจกรรม
ตรวจคัดกรอง 
- จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ   
ให้ความรู้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่ทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการปูองกัน
การแพร่ระบาด
ของโรค  และ
ปูองกันโรค  
ให้กับประชาชน 
ได้ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
มีสุขภาพที่ดี  
ห่างไกลโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ 

ส านักงาน
ปลัด 



๙๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2 โครงการปูองกัน และ
ควบคุม โรคพิษสุนัข
บ้า  ตามปณิธาณฯ 

 
 
เพื่อควบคุมปูองกัน ควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ 
ประชาชนในต าบลหนอง 
สรวง 
 
 

 

ด าเนินการจัดกิจกรรม อาทิ
เช่น 
- กิจกรรมในการอบรมให้
ความรู้  
- กิจกรรมควบคุม ปูองกัน  
- กิจกรรมรณรงค์   
- กิจกรรมแก้ไขปัญหา 
- กิจกรรมตรวจคัดกรอง 
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - 
จัดซ้ือวัสดุ การแพทย์  
วัคฉีนพิษสุนัขบ้า,ค่าอุปกรณ์
ต่างๆ  
ให้ความรู้กับประชาชนใน
พื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการปูองกัน
ควบคุมปูองกัน
โรค  พิษสุนัขบ้า
ประชาชน ได้
ร้อยละ 80 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
ที่ดี  ห่างไกล
โรคติดต่อ 
และโรคไม่
ติดต่อ 

ส านักงานปลัด 



๙๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3 โครงการบ้านสวยด้วย
มือเรา 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ
จังหวัดนครราชสีมา  
“โคราชเมืองสะอาด” 
หมู่บ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่า
มอง และกิจกรรม 5 ส.
ภายในต าบลและ พรบ.
รักษาความสะอาด 

ตามกิจกรรมโครงการท่ี อบต.
ก าหนด 
จ านวน 1745 ครัวเรือน 

50,000 
 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ 
60 

สภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้าน 
ชุมชนน่าอยู่ 
สะอาด  
ปราศจากโรค 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการรณรงค์หมู่บ้าน
คัดแยกขยะ 

เพื่อลดจ านวนขยะท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนให้น้อยลง  และน า
ขยะท่ีรีไซเคิลได้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  และเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน 

ประชาชนท้ัง 9 หมู่บ้าน 50,000 
 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนขยะลดลง
ร้อยละ 60 

จ านวนขยะ
ลดลงมีการคัด
แยกขยะ เพิ่ม
รายได้ให้
ครัวเรือน   
หมู่บ้านสะอาด
ข้ึน 

ส านักงานปลัด 



๑๐๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการพัฒนาระบบ 
EMS ดูแลผู้ปุวยกรณี
ฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาลให้
ครอบคลุมทั่วถึงโดยให้ผู้
เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการ
บริการที่ได้มาตรฐาน 
ทันท่วงที 

ประชาชนในต าบลหนอง
สรวง ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
ต าบลหนอง
สรวงได้รับ
การ
ช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

อาสาสมัครกู้ชีพมี
ความพร้อมในทุก
ด้าน ในการปฏิบัติ
หนาที่เม่ือเกิดเหตุ
เจ็บปุวยฉุกเฉินอย่าง
มีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล 

ส านักงาน
ปลัด 

6 การบริหารจัดการขยะ
ภายในต าบล 

เพื่อลดจ านวนขยะที่มีอยู่
ในชุมชนให้น้อยลง  และ
น าขยะที่รีไซเคิลได้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  และเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน 

ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน 500,000 
 
  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนขยะ
ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนขยะลดลงมี
การคัดแยกขยะ 
เพิ่มรายได้ให้
ครัวเรือน   หมู่บ้าน
สะอาดขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อลดปริมาณ ขยะ ใน
บ่อขยะให้ลดน้อยลง 

เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา 500,000 
 
  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยช
น์ร้อยละ 
80 และ
จ านวนขยะ
ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนขยะลดลงมี
การคัดแยกขยะและ
มีการก าจัดเป็น
ระยะอย่างต่อเน่ือง 
หมู่บ้านสะอาดขึ้น 

ส านักงาน
ปลดั 



๑๐๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

8 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติย
ราชนารี 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในต าบล 

ประชาชนต าบลหนองสรวง
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 สุนัข-แมวทุกตัว 
ได้รับวัคซีนร้อย
ละ 100 

ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
ความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด/สนง.ปศุ
สัตว์อ าเภอ
ขามทะเลสอ 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดท าโครงการ
ตามพระราชด าริฯ 
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชา
ชนในต าบล 

ประชาชนต าบลหนองสรวง
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

ปัญหาด้าน
สาธารณสุข
ลดลงร้อยละ 
70   

ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
การส่งเสริม
และเข้าใจใน
การดูแลตัวเอง
ในด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด/กม.หมู่ที่ 

1-9 



๑๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่ 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เพ่ือน าหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริมา
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

150 คน / ปี 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ๕ 

ประชาชนมีความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส านักงานปลัด 

 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการลด
ภาวะโลกร้อน 
-เพ่ือปูองกันการพังทลายของดิน  
-เพ่ือสนองพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ -เจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระ บรมราชินีนาถ 

- อบรมให้ความรู้ ปลูก
จิตส านึกให้กับ
ประชาชน ไม่น้อยกว่า 
200 คน 
- ต้นไม้ที่ปลูก 2,000 
ต้น/ปี 
- หญ้าแฝก 2,000 
กล้า/ปี 
- พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ไม่
น้อยกว่า 10 ไร่ 

50,000 
 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

-ประชาชนมีความส านึกรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน 
-ลดการพังทลายของดิน ในพ้ืนที ่
-สนองแนวพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือน าหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริมา
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

150 คน / ปี 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้มาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 50 น าความรู้จากโครงการ
พระราชด าริ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน 
ปลัด 

 



๑๐๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน-
พลังงานทางเลือกและ
รณรงค์ประหยัด
พลังงาน 

เพื่ออบรมให้ประชาชนได้
เรียนรู้กิจกรรมการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนใน
ครัวเรือนเพื่อรณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน  ลดใช้
พลังงานในภาครัฐ  และ
ครัวเรือน 

ตามกิจกรรมโครงการ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

50,000 
 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 60 

ครัวเรือนได้ใช้พลังงาน
ทดแทน ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน มีรายได้เพิ่ม 

ส านักงานปลัด 



๑๐๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดระเบียบสังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
ติดตั้งปูายจราจร/ปูาย
ประชาสัมพันธ์และ 
ติดตั้งกระจกจราจรบริเวณ
ทางแยก 

เพื่อติดตั้งสัญญาณไปจราจร
บริเวณทางแยก  ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  และ
สะดวกในการเดินทาง 
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นบริเวณทางแยกถนน
ภายในต าบล   

ติดตั้งสัญญาณไป
จราจรบริเวณทาง

แยก   
ปูายจราจร  ปูาย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ปูายถนน  ปูายซอย
ตามหมู่บ้าน  ฯลฯ 

ก าหนด   
ติดตั้งภายในต าบล   

ปีละ 3 จุด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ลดจ านวน
อุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 

ลดจ านวนอุบัติเหตุ
ทางถนนได้มากขึ้น 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิต 
ประชาชนทั่วไป 
สามารถทราบ
กฎระเบียบจราจร 
สถานที่ และข้อมูล
ต่างๆ หมู่บ้านใน
ต าบล  และได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 



๑๐๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดระเบียบสังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2 สนับสนุนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. .
ในต าบล  และเพิ่มให้ได้
ตามที่ก าหนด 2  % ของ
จ านวนประชาชนทั้งหมด 

กิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพ อป
พร.  และเพิ่ม
จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม  30 
คน/รุ่น/ปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อปพร.มีศักยภาพ
ในการปฎิบัติงาน  
ร้อยละ 60 และมี
จ านวนมากขึ้น
ร้อยละ 2 

เพิ่มจ านวน อปพร. 
และอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. ใน
พื้นที่  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

ส านักงานปลัด 
 

3 การรณรงค์ส่งเสริมความ
ปลอดภัยจากอุบัติภัยทาง
ถนน 

เพื่อตั้งจุดบริการประชาชน 
ให้ความสะดวกในการ
เดินทาง  ส่งเสริมความ
ปลอดภัย  ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และปี
ใหม่ 

ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่
จุดบริการ
ประชาชนใน
เทศกาล
สงกรานต์ 
และปีใหม่ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ลดจ านวน
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80 

ลดจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ เสียชีวิต
และทรัพย์สิน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ส านักงานปลัด 
 



๑๐๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดระเบียบสังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 การเตรียมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ        สา
ธารณภัยต่างๆ  (ภัยแล้ง ,ภัย
หนาว,วาตภัย,อัคคีภัย ฯลฯ) 

-เพื่อเตรียมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี  
- เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชน  
เจ้าหน้าในการซักซ้อมการ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นท่ี  
-เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนท่ีประสบสา
ธารณภัยต่างๆ 
 (ภัยแล้ง ,ภัยหนาว,วาตภัย,
อัคคีภัยฯลฯ)     

อบรมให้ความรู้  ซักซ้อม
แผนปูองกันฯ จัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการเตรียมการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้,มอบ
เงินชาวบ้านเหลอื และให้
การช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยต่างๆ (ภัยแล้ง ,
ภัยหนาว,วาตภัย,
อัคคีภัยฯลฯ) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการบรรเทา
สาธารณภัย 
ร้อยละ 90และ
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ ครบ
100% 

สามารถบรรเทาปัญหา
ท่ีเกิดจากสาธารณภัย
ในเบื้องต้นได้ อย่าง
รวดเร็ว และทันที 
ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความเข้าใจ  สามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์
จริงได้และสามารถ
บรรเทาปัญหาท่ีเกิด
จากสาธารณภัย เช่น 
อุทกภัย วาตภัย และ
ภัยอื่นๆ ในเบื้องต้นได้ 
อย่างรวดเร็ว และทันที 

ส านักงานปลัด 
 



๑๐๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดระเบียบสังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการ ถนนสีขาว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
และผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎระเบียบวินัยจราจร 
รวมถึงการมีจติส านึกที่ดีใน
การใช้รถใช้ถนน 

ตามกิจกรรม  
โครงการที ่อบต.
ก าหนด(เด็ก /
เยาวชน/ประชาชน
ทั่วไป) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -อุบัติเหตุจาก
การขับขี่
ลดลงร้อยละ 
50 

เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนทั่วไป มี
ความรู้/เขา้ใจใน
กฏระเบียบวินัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการรณรงค์สง่เสริม
ความปลอดภยัจาก
อุบัติภยัทางถนน 

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกเร่ือง
ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ยั่งยืน 

ประชานในต าบล
หนองสรวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุจาก
การขับขี่
ลดลงร้อยละ 
80 

สร้างความสะดวก
และปลอดภัย
ให้กับผู้ร่วมใช้
ถนนร่วมกัน  

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้ผู้อบรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุก
ระดับ และการน าแผนไปสู่
การปฏิบตัิสอดคล้องกัน 

 อพปร.ต าบลหนอง
สรวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
อพปร.ต าบล
หนองสรวง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
อธิบายความส าคัญ
และเชื่อมโยง
แผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ส านักงาน
ปลัด 



๑๐๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดระเบียบสังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

8 อุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษาส าหรับโรงเรียน
หนองสรวง บ้านหนองกก
และบ้านหนองตะครอง  

เพื่ออุดหนุนโครงการปูองกัน
ยาเสพติดฯในโรงเรียน 3 แห่ง 
ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ 
สพฐ. 

ทั้ง 3 โรงเรียนใน
ต าบลหนองสรวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนร้อย
ละ100 
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

นักเรียนได้รับการ
อบรมเรื่องยาเสพติด 
ห่างจากสิ่งอบายมุข 

กองการศึกษา
ฯ/โรงเรียน 3 

แห่ง 



๑๐๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดระเบียบสังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของประชาชน 
ต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ประชาชนต าบลหนอง
สรวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตร้อยละ 
100 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด/สถานี
ต ารวจภูธร 
ต าบลหนอง

สรวง 



๑๑๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการเข้าค่ายศิลปะ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  และฝึก
ประสบการณ์ ด้านศิลปะนอก
ห้องเรียน 

เด็กในต าบล
หนองสรวง 
จ านวน 100 
คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กได้เรียนรู้
นอกชั้นเรียน 
ร้อยละ 60 

เด็กมีประสบการณ์ 
นอกชั้นเรียน เพิ่ม
ศักยภาพเด็กใน
พื้นท่ี 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็ก
เยาวชน(ด้านภาษา) 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้เรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม 
ฯลฯ  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  
ต าบลหนอง
สรวง  
จ านวน 100 
คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กได้เรียนรู้
นอกชั้นเรียน 
ร้อยละ 60 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เรียนรู้
ด้านภาษา 
วัฒนธรรม ฯลฯ
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ 
 

เพื่อให้แด็กได้กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง และมีประสบการณ์ 
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
และทัศนศึกษา
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท้ัง 2 แห่ง 

50,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กได้เรียนรู้
นอกชั้นเรียน 
ร้อยละ 60 

เด็กมีประสบการณ์  
และมีการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 



๑๑๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน 
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
ส่งเสริม  และพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
แห่ง 

100,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อการ
เรียนการสอน 
เพิ่มร้อยละ 60 

เด็กได้เรียนรู้กับสื่อ
ท่ีทันสมัย เพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
ในต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับฝึก
สมาธิ และเป็นเติบโตเป็น
เยาวชนท่ีมีคุณธรรม 

จ านวนเด็กและเยาวชนท่ี
เข้ารับการฝึกอบรม 200 

คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กได้เรียนรู้
นอกชั้นเรียน 
ร้อยละ 60 

เด็กและเยาวชนมี
สมาธิในการศึกษา
มากข้ึน และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองสรวง 

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีโรง
อาหารท่ีกว้างขวางเหมาะสมมี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

600,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 อาคารศูนย์เด็ก
ท่ีได้มาตรฐาน 
100% 

มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจ า
ต าบลท่ีได้มาตรฐาน  
มีสถานท่ีกว้างขวาง 
เหมาะสมกับเด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

7 โครงการเยาวชนไทยหัวใจ
สะอาด 

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมี
แนวทางในการด าเนินชีวิตท่ี
อย่างเหมาะสม 

เด็กระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90เด็ก
ระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษามี
การด าเนินชีวิต
ดีข้ึน 

เด็กระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินชีวิตได้ดี 

กอง
การศึกษาฯ 



๑๑๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

8 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น โต๊ะ-เก้าอ้ี
รับประทานอาหาร , วัสดุ
งานบ้านงานครัว , พัดลม , 
ตู้เก็บของ ฯลฯ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
จ านวน 2 
แห่ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ 
อุปกรณ์ เพิ่ม
ร้อยละ 60 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ส าหรับ
เด็กที่ครบถ้วน  
และมีมาตรฐาน
ที่ดี เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
 

กอง
การศึกษาฯ 

9 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

เด็กอนุบาล – 
ป.6 ทุกคน
ของโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุก
แห่งในต าบล 

1,100,000 
  

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

เด็กมีสุขภาพดี
ขึ้นร้อยละ 90 

เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

10 ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองกกได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กก่อนเกณฑ์
ทุกคนของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 2 
แห่ง 

660,000 
 

660,000 
 

660,000 
 

660,000 
 

660,000 
 

เด็กมีสุขภาพดี
ขึ้นร้อยละ 90 

เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 



๑๑๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

11 ปรับปรุงครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

จ านวน 2 
แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง เพิ่มร้อย
ละ 60 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน 
มีสัดส่วน มีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

12 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้างสถานศึกษาช ารุด
พังเสียหาย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ซ่อมแซม เพิ่มร้อย
ละ 60 

ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างได้รับ
การซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ดี
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการค่าหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง
สรวงทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าหนังสือ
เรียน 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  
หนังสือเรียน   

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ได้รับการศึกษา
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  หนังสือ
เรียน   

กองการศึกษาฯ 



๑๑๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

14 โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองสรวงทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนอง
สรวงทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนอง
สรวงได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองสรวงทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ได้รับการศึกษา
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  
เครื่องแบบ
นักเรียน 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองสรวงทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าอุปกรณ์การเรียน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  
อุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ได้รับการศึกษา
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  
อุปกรณ์การเรียน 

กองการศึกษาฯ 



๑๑๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

17 โครงการจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง
สรวงทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าการ
จัดการสอน(รายหัว) 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  
การจัดการสอน
(รายหัว)   

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองสรวง
ได้รับการศึกษา
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  การ
จัดการสอน(ราย
หัว)   

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่า
อยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้ง 2 
ศูนย์   

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์มี
ความเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 
 

เด็กได้มีศูนย์ฯที่มี
ความร่มรื่น
ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้   

กอง
การศึกษาฯ 

19 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่า
อยู่ทั้ง 2 ศูนย์   

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์มี
ความเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

เด็กได้มีศูนย์ฯที่มี
ความร่มรื่น
ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้   

กอง
การศึกษาฯ 



๑๑๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

20 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน สังกัด สพฐ.  

เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง 3 
โรงเรียนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล-ป.6 ทั้ง 3 
แห่ง 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละร้อย เด็กมี
สุขภาพดีขึ้นได้รับ
ประทานอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กมีสุขภาพดีขึ้น
ได้รับประทาน

อาหารครบทั้ง 5 
หมู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

            



๑๑๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการสบืสานประเพณี
แห่เทยีนเข้าพรรษา 
 

เพื่อสืบสานพุทธ
ศาสนา กิจกรรมวัน
เข้าพรรษาของท้องถิ่น
ให้สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมพุทธ
ศาสนา  

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการวิสาขบชูาพุทธ
บารมี 
 

เพื่อสืบสานพุทธ
ศาสนา กิจกรรมวันวิ
สาขบูชาของท้องถิ่นให้
สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมพุทธ
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาหรือ
เทิดพระเกียรติที่เก่ียวข้อง
กับพระมาหากษัตริย์ 

เพื่อจัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนม -พรรษา 
- จัดท าซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณ์ เทิดพระเกียรติฯ 
- ประดับธง/ปูาย ต่างๆ 
เพ่ือเทิดพระเกียรติฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรม
วันพ่อ และวันแม่
แห่งชาต ิ
และแสดงความจง
รัก 
ภักดี 
เทิดพระเกียรติฯ 

กอง
การศึกษาฯ 



๑๑๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการจัดงานวันส าคัญ
หรืองานประเพณีท้องถิ่น
ต่างๆ 

เพื่อสืบสานพุทธศาสนา
ของท้องถิ่นให้สืบไป และ
เพื่อเป็นการระลึกนึกถึง
เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ  

ประชาชนในพื้นที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา และวัน
ส าคัญของชาติ 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมพุทธ
ศาสนา และ
กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆของ
ชาต ิ

กอง
การศึกษาฯ 

5  โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์ของ
ท้องถิ่นให้สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่  
เข้าร่วมกิจกรรม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสืบสานประเพณี
วันลอยกระทง 
 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทง
ของท้องถิ่นให้สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่  
เข้าร่วมกิจกรรม 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 



๑๑๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการบวงสรวงท้าว 
สุรนารี 
 

เพื่อให้ประชาชนได้เคารพ 
สักการะและร าลึกถึงวีรกรรม
ของทา่นท้าวสุรนารี ซ่ึงเป็น
ประเพณีประจ าจังหวัด 

ประชาชนใน
พื้นที่  

เข้าร่วม
กิจกรรม 

2,000 
 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และ
เยาวชน ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

เด็กและ
เยาวชนใน

ต าบล จ านวน 
100 คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ และ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
และไม่สูญ
หายไปจาก
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการส่งเสริมกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
2 ศูนย์ 

เพื่อจัดแข่งขันกีฬากระชับ
ความสัมพันธ์ของเด็กเล็ก 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบล
หนองสรวง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กเล็กได้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ
100 

เด็กเล็กมีทักษะ
ในการเล่นกีฬา 
และกระชับ
ความสัมพันธ์กัน 

กอง
การศึกษาฯ 



๑๒๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 โครงการแข่งขันกีฬา  
“หนองสรวงเกมส์” 

เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี  
ส่งเสริมการเล่นกีฬา กระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 
 ประจ าปี 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
60 

ประชาชน  ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เชื่อม
ความสัมพันธ์
ของหมู่บ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการส่งเสริมกีฬาระดับ
อ าเภอและจังหวัด 

เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี  
ส่งเสริมการเล่นกีฬา กระชับ
ความสัมพันธ์ ,ส่งเสริมให้ได้
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้
อภัย   

ประชาชนต าบล
หนองสรวง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
70 

ประชาชน รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
โดยการออก
ก าลังกายและ
เล่นกีฬา  ส่งผล
ให้มีสุขภาพ
พลานามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 



๑๒๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

1 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองสรวงอ าเภอ
ขามทะเลสอ(สาย
หนองขอน-โนนค่า 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา) 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา ท า
การเกษตรขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,080 เมตร 
หนา 0.015 
เมตรพร้อมไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 
0.20 เมตร หนา
เฉลี่ย0.15 เมตร 
 
จุดเริ่มต้น 
N15.0544.77 
E101.5337.87 
X811087.02 
Y1670965.39 
 
จุดสิ้นสุด 
N15.0549.43 
E101.5346.86 
X811353.36 
Y1671112.69 
 

6,820,159 6,820,159 6,820,159 6,820,159 6,820,159 ร้อยละของถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป
มาสะดวกลด
ต้นทุนการผลิตมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 



๑๒๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองกก หมู่ที่ 4 
(สายบ้านหนองกก-
บ้านทุ่งหัวแหวน 
ต าบลพันดุง อ าเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา) 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา ท า
การเกษตรขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,350 เมตร 
หนา 0.015 
เมตรพร้อมไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 
0.20 เมตร หนา
เฉลี่ย0.15 เมตร 
 
จุดเริ่มต้น 
N15.0544.77 
E101.5337.87 
X811087.02 
Y1670965.76 
 
จุดสิ้นสุด 
N15.0549.43 
E101.5346.86
X811353.76 
Y1671112.69 

499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวกลด
ต้นทุนการผลิตมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 



๑๒๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

3 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองสรวง
สามัคคี หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองสรวง อ าเภอ
ขามทะเลสอ(สายบ้าน
หนองสรวงสามัคคี-
สายโกรกแค-หนอง
ม่วง เชื่อมต าบลโนน
ค่า อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา) 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา ท า
การเกษตรขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,080 เมตร 
หนา 0.015 
เมตรพร้อมไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 
0.20 เมตร หนา
เฉลี่ย0.15 เมตร 
 
จุดเริ่มต้น 
N15.0544.77 
E101.5337.87 
X811087.02 
Y1670965.39 
 
จุดสิ้นสุด 
N15.0549.43 
E101.5346.86 
X811353.36 
Y1671112.69 
 

499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 จ านวนถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป
มาสะดวกลด
ต้นทุนการผลิตมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 



๑๒๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

4 ก่อสร้างถนน คสล.
(สายบ้านโคกพัฒนา 
ม.8 ต าบลหนองารวง-
เชื่อมต าบลพันดุง 
อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา) 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา ท า
การเกษตรขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
750 เมตร หนา 
0.015 เมตร
พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง ข้างละ 
0.20 เมตร หนา
เฉลี่ย0.15 เมตร 
 
จุดเริ่มต้น 
N15.0544.77 
E101.5337.87 
X811087.02 
Y1670965.76 
 
จุดสิ้นสุด 
N15.0549.43 
E101.5346.86 
X813398.42 
Y1670951.79 
 

1,934,000 1,934,000 1,934,000 1,934,000 1,934,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวกลด
ต้นทุนการผลิตมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 



๑๒๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

5 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
สาย นม.ถ.327-14 
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองสรวง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบที่ก าหนด 
ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 
เป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร และพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล.กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ  1.00 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน 
1 ป้าย  ตามแบบ
ที่ก าหนด   
เริ่มต้น   
812066 ,16
70492 
สิ้นสุด    
809009 ,166
6317 

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 มีการก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน 1 
สายทาง ระยะทาง
ยาว 3,000 เมตร 
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้รับความ
พึงพอใจมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 



๑๒๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

6 โครงการก่อสร้างโรง
กรองน้ าประปาภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ได้ทั่วถึงอย่ามีประสิทธิภาพ
ทั่งถึงทุกหมู่บ้าน 

ถนนภายในต าบล
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของผู้ใช้
น้ าประปาที่เพิ่ม
ขี้น 

ประชาชนมีประปาใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

7 ก่อสร้างหอถังสูงส่งจ่าย
น้ าประปา อบต. ภายใน
ต าบล 

เพื่อก่อสร้างหอถังสูงส่งจ่าย
น้ าประปา 

ภายในต าบล 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 น้ าประปามี
คุณภาพร้อยละ
80 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

8 ก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบ
พร้อมวางท่อจากทุ่ง
หนองกก-สระหนองกก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้กันอย่างทั่วถึง 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของผู้ใช้มี
น้ าประปาเพิ่ม
ขั้น 

ประชาชนมีประปาใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 



๑๒๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรเอสฟัสท์ติกคอนก
รีต ภายในต าบล 

เพื่อ ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร และ
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

10 ก่อสร้างระบบประปา
แบบผิวดินขนาดใหญ่
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ได้ทั่วถึงอย่ามี
ประสิทธิภาพทั่งถึงทุก
หมู่บ้าน 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ าฯ
ก าหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของผู้ใช้มี
น้ าประปาเพิ่มขั้น 

ประชาชนมี
ประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

11 ก่อสร้างฝายก้ันน้ า 
ภายในต าบล 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ช่วงฤดูแล้ง 

ตามโครงการ
และแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีน้ า
ใช้ได้ตลอดปี 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ได้ตลอดปี 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

12 ขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณะภายในต าบล 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ช่วงฤดูแล้งอย่างพอเพียง 

ตามโครงการ
และแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนสามารถ
น าน้ าไปใช้ได้อย่าง
พอเพียงในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 



๑๓๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในต าบล 

เพื่อ ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร และพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

14 ก่อสร้างถนนคันดิน
เสริมลูกรังภายใน
ต าบล 

เพื่อ ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร และพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

15 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าภายใน
ต าบล 

เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าช่วง
ฤดูแล้งอย่างพอเพียง 

ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนสามารถ
น าน้ าไปใช้ได้อย่าง
พอเพียงในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

16 โครงการซ่อมแซม
สะพาน ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี
สะพานที่แข็งแรง-มีคุณภาพใน
การสัญจรไป-มา 

ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีสะพาน
ที่แข็งแรงและมี
คุณภาพ 

ประชาชนมี
สะพานใช้ในการ
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 



๑๓๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

17 ก่อสร้างลานกีฬา/
ศูนย์สุขภาพ
เอนกประสงค์ 
พร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย  ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน มี
สถานที่ในการออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา/ศูนย์
สุขภาพ พร้อมเครื่อง
ออกก าลังกาย 
 ปีละ 1 หมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกหมู่บ้านมี
สถานที่ออกก าลัง
กาย ร้อยละ 70 

ประชาชน  ได้มี
สถานที่ในการเล่น
กีฬา  ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

18 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายในต าบล 

เพื่อ ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 
เป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร และพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้รับความ
พึงพอใจมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

19 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลหนองสรวง 

เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ภายในต าบล 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชนใน
ต าบล 

มีสถานที่ออก
ก าลังกายและ
พักผ่อน 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 



๑๓๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

      

แบบ ผ.0๒/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

20 ก่อสร้าง
สะพานลอย 
ภายในต าบลหนอง
สรวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย ในการ
ใช้สะพาน 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
สะพานลอย 

ประชาชน  มี
สะพานใช้ข้าม
ถนน มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

21 ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ภายในต าบล
หนองสรวง 

เพื่อ ประชาชนมี
สะพานในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
เป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร และพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

  2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ
สะพานถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สะพานในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และ
ได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

22 ก่อสร้างวางท่อส่ง
น้ าจากอ่างหนอง
บัวใหญ่-อ่างหนอง
สรวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีน้ าอุปโภค-
บริโภค 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชนใน
ต าบลมีน้ าใช้ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภคได้
ตลอดปี 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 



 ๑๓๑  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
 1. แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโครงเหล็กน่ังร้าน
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. 

- จัดหาโครงเหล็กน่ังร้าน จ านวน ๔๕ ชุด 
พร้อมไม้กระดานประกอบพื้น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๑ เครื่อง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด led สี ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด led สี โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียง 
แบบลากจูงส าหรับใช้ในงาน
อบต. 

เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จ านวน ๑ 
เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี ๑) ขนาด
ล าโพงไม่น้อยกว่า ๑๕ น้ิว ๒) ก าลังขับไม่
น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ ๓) ไมค์ลอย ๒ ตัว ๔) 
มี USB/SD เล่น MP๓/FM พร้อมรีโมท
คอนโทรล ๕) สามารถบันทึกเสียงได้ ๖) มี
ล้อลากพร้อมมือจับง่ายในการเคลื่อนย้าย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์อ่ิน เพื่อจัดหาแผงก้ันจราจร กรวย
จราจร ฯลฯ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

แผงก้ันจราจร กรวยจราจร ฯลฯ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือราคาตามท้องตลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

6. แผนงาน
บริหารงาน

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องสแกน
ลายน้ิวมือ และเพิ่ม

จัดหาเครื่องสแกนลายน้ิวมือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๒  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
ทั่วไป ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

อบต. 
7. แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดหาตู้เย็น ส าหรับใช้ใน
ส านักงาน 

ตู้เย็น จ านวน ๑ เครื่อง ปรากฏ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์และ
ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

8. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภ ั
ณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเก้าอ้ีส านักงาน
ส าหรับงานส านักงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน แบบมีเท้าแขนพร้อมพนัก
พิงมีล้อไม่ปรากฏในราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 
จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิ่น 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

9. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้า (แบบ
ข้ออ่อน)ส าหรับใช้ในงานดูแล
ความสะอาด 

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) ปรากฏ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์และ
ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

10. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อจัดหาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงาน
ส านักงาน 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ไม่ปรากฏในราคา
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

11. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์อ่ิน เพื่อจัดหาแผงก้ันจราจร กรวย
จราจร ฯลฯ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

แผงก้ันจราจร กรวยจราจร ฯลฯ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือราคาตามท้องตลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

12. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

- เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ
สื่อสารระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ และชนิดประจ าที่ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ- เครื่องรับส่งวิทยุ
สื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ และ
ชนิดประจ าที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๓  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
บริหารงาน อบต. 

13. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจัดหาเครื่องออกก าลังกาย 
เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในต าบล 

จัดหาเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ตาม
แบบที่ทางราชการก าหนด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

14. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ยานาห
นะและขนส่ง 

เพื่อจัดหารถยนต์น่ังส่วนกลาง 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. 

จัดหารถยนต์น่ังส่วนกลาง จ านวน ๑ คัน 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด 

868,000 868,000 868,000 868,000 868,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

15. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ 
น้ิว) จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

16. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์/
ชนิดขาวด า led ขาวด า (๓๐ 
หน้า/นาที)ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(๓๐ หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 ส านักงานปลัด 
อบต. 

17. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อจัดหากล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. 

จัดหากล้องถ่ายรูปดิจิตอล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๔  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
18. แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 

- จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ส านักงานปลัด 
อบต. 

19. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
อบต. 

- จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 ส านักงานปลัด 
อบต. 

20. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
อบต. 

- จัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 ส านักงานปลัด 
อบต. 

21. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารทั่วไป 

จัดหาสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไปโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 ส านักงานปลัด 
อบต. 

22. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. 

จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

23. แผนงาน
บริหารงาน

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกส าหรับงานส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๕  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
ทั่วไป 

24. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

- เพื่อจัดหาและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอ
พี แบบมุมกล้องคงที่ ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network 
Camera) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดไอพี แบบมุมกล้องคงที่ ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera)โดยมีคุณลักษณะตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

25. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๔๐ ช่องส าหรับงาน
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

26. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๒ บานพับ ส าหรับ
งานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

27. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโชว์ฟา ๕ ที่น้ัง 
ส าหรับรองรับแขกและผู้มาใช้
บริการของ อบต. 

โชว์ฟา ๕ ที่น่ัง จ านวน ๑ ชุด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี๑) เป็นโชว์ฟา ๕ ที่น่ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

28. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน 

- เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์
เบนซิน สูบน้ าได้ ๑,๑๐๐ ลิตรต่อนาที 
ขนาด ๕ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงาน
งบประมาณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๖  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
29. แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะขาว
อเนกประสงค์ส าหรับใช้งาน
ของอบต. 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์ โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี หน้าโต๊ะผิวเคลือบโพเมก้า หน้าโต๊ะ
ท าจากไม้อัด ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่น
ความร้อน หนา ๑ มม. มีเหล็กคาดรับ
น้ าหนักหน้าโต๊ะ ขาโต๊ะชุบโครเม่ียม ขา
โต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ ขนาด X X 
เซนติเมตร จ านวน ๕ ตัว) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

30. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) จ านวน 
๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

31. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

32. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา 

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

33. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 

โทรทัศน์ จ านวน ๑ เครื่อง ปรากฏ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์และ
ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๗  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
ส านักงบประมาณ 

34. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะท างานส าหรับ
งานส านักงาน 

โต๊ะท างาน ตั้งแต่ระดับ ๑ ? ๘ไม่ปรากฏ
ในราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของ
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

35. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
อบต. 

จัดหาเต็นท์ ไม่ปรากฏในราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 
จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

36. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

37. แผนงานงาน
รักษาความ
สงบ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

- เพื่อจัดหาสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ตามโครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
บอกทางแยกบริเวณถนนทาง
แยกร่วม และในบริเวณชุมชน  

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์บอกทางแยกบริเวณถนนทาง
แยกร่วม และในบริเวณชุมชน ต าบลหนอง
สรวง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ๑) มีดวงโคม
ไฟกระพริบเตือน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ๒) แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ๓) 
โคมผลิตจากโพลีคาร์บอกเนตคุณภาพดี 
แข็งแรงทนทาน ๔) บรรจุหลอดไฟชนิด 
LED จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๗๐ LED สี
เหลือง ๕) เสาขนาดสูง ๓ เมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ น้ิว ท าจากเหล็ก
พ่นกันสนิม ๖) ไฟกระพริบเป็นระบบไฟ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๘  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar sell) ไม่ต้อง
เดินสายไฟ 

38. แผนงานงาน
รักษาความ
สงบ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

39. แผนงานงาน
รักษาความ
สงบ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือถังเก็บน้ าฝนเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในการ
ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-
บริโภค 

โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ าฝนเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภค-บริโภค โดยมีคุณลักษณะดังน้ี - 
เป็นถังไฟบอร์กลาดขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ 
ลิตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

40. แผนงานงาน
รักษาความ
สงบ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

- เพื่อจัดหาและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายมุมมองแบบคงที่
ส าหรับใช้ป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้อยู่
ในความปลอดภัย 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายมุมมองแบบคงที่ 
ส าหรับติดตั้งสถานที่ส าคัญภายในต าบล 
โดยมีคุณลักษณะ ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

41. แผนงานงาน
รักษาความ
สงบ 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาชุดดับเพลิงส าหรับ
ใช้ในการดับเพลิงเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน 

ชุดดับเพลิง จ านวน ๑ ชุด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี๑) เป็นชุดดับเพลิง ๒) 
ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชั้นกัน
น้ าระบายอากาศและฉนวนกันความร้อน 

20,000 20,000 20,000 20,000  ส านักงานปลัด 
อบต. 



 ๑๓๙  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
ซับในสามารถถอดออกจากกันได้ 
ประกอบด้วยตัวเสื้อ และกางเกง ติดแถบ
สะท้อนแสง มีกระเป๋าด้านหน้าที่ตัวเสื้อ 
๓) มีถึงมือกันความร้อน ๔) มีหมวกที่มี
กระจกหน้า มาพร้อมผ้าคลุมต้นคอ
ด้านหลัง ๕) มีรองเท้าที่มีลักษณะดังน้ี - 
ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์ - แผ่นฉนวนกัน
ความร้อน - พื้นเสริมเหล็กทั้งแผ่น - พื้น
ส้นชนิดกันลื่น - มีหูจับ - แผ่นยางกัน
กระแทก 

42. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๒ บานพับ ส าหรับ
งานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุ
เหล็กแผ่นรีดเย็น ๒) มี ๒ บานพับ๓) มี
ล้อเลื่อน ๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

43. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๔๐ ช่องส าหรับงาน
ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยมี
รายละเอียดดังน้ี ๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุ
เหล็กแผ่นรีดเย็น ๒) บานเลื่อนกระจก
สามารถเลื่อนไปมาได้ ๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ 
แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ๔) 
มีล้อเลื่อน ๕) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

44. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกส าหรับงานส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยมี
รายละเอียดดังน้ี ๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุ
เหล็กแผ่นรีดเย็น ๒) บานเลื่อนกระจก
สามารถเลื่อนไปมาได้ ๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 



 ๑๔๐  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ๔) 
มีล้อเลื่อน ๕) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

45. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจัดหาและติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

จัดหาติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย ฯลฯโดย
มีรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

46. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อจัดหากล่องรับสัญญาณ
พร้อมจานดาวเทียมและ
อุปกรณ์เสริม เพื่อเป็นอุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียนการสอน 

กล่องรับสัญญาณพร้อมจานดาวเทียมและ
อุปกรณ์เสริม จ านวน ๒ ชุดไม่ปรากฏใน
ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของ
ท้องถิ่น 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษาฯ 

47. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
อบต. 

- จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษาฯ 

48. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 กองการศึกษาฯ 

49. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะท างานส าหรับ
งานส านักงาน 

โต๊ะท างาน ตั้งแต่ระดับ ๑ ? ๘ไม่ปรากฏ
ในราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของ
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 



 ๑๔๑  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
50. แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้ล็อคเกอร์ส าหรับ
เก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตู้ล็อคเกอร์ มี ๑๘ ช่อง มีมือจับชนิดบิด 
จ านวน ๘ ตู้ โดยมีรายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

51. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
อบต. 

- จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

52. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) จ านวน 
๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษาฯ 

53. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเก้าอ้ีส านักงาน
ส าหรับงานส านักงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน แบบมีเท้าแขนพร้อมพนัก
พิงมีล้อ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษาฯ 

54. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๔๐ ช่องส าหรับงาน
ส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ 
๑๐ ช่อง๒) มีล้อเลื่อน ๓) ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

55. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อจัดหาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ไม่ปรากฏในราคา
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 



 ๑๔๒  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
56. แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาชั้นวางแฟ้มเอกสาร 
ส าหรับงานส านักงานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง ไม่ปรากฏ
ในราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของ
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

57. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๒ บานพับ ส าหรับ
งานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุ
เหล็กแผ่นรีดเย็น ๒) มี ๒ บานพับ๓) มี
ล้อเลื่อน ๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

58. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน - ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

59. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๒ บานพับ ส าหรับ
งานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุ
เหล็กแผ่นรีดเย็น ๒) มี ๒ บานพับ๓) มี
ล้อเลื่อน ๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

60. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียง 
แบบลากจูงส าหรับใช้ในงาน
อบต. 

เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จ านวน ๑ 
เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี๑) ขนาด
ล าโพงไม่น้อยกว่า ๑๕ น้ิว๒) ก าลังขับไม่
น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์๓) ไมค์ลอย ๒ ตัว๔) 
มี USB/SD เล่น MP๓/FM พร้อมรีโมท
คอนโทรล๕) สามารถบันทึกเสียงได้๖) มี
ล้อลากพร้อมมือจับง่ายในการเคลื่อนย้าย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 



 ๑๔๓  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
61. แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะหมู่บูชา ใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

จัดหาโต๊ะหมู่บูชาโดยมีรายละเอียดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

62. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) จ านวน 
๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการศึกษาฯ 

63. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน - ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการศึกษาฯ 

64. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะม้าหินอ่อนแบบ
มีพนักพิง เพื่อให้ผู้ปกครองมา
น่ังรอรับเด็ก 

โต๊ะม้าหินอ่อนแบบมีพนักพิง ไม่ปรากฏใน
ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของ
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

65. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 



 ๑๔๔  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
66. แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) จ านวน 
๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง 

67. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเก้าอ้ีส านักงาน
ส าหรับงานส านักงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน แบบมีเท้าแขนพร้อมพนัก
พิงมีล้อไม่ปรากฏในราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 
จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิ่น 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 

68. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด led สี ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด led สี โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง 

69. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ 
น้ิว) จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง 



 ๑๔๕  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
70. แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเครื่องเจาะเก็บ
ตัวอย่างคอนกรีต ก าลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕.๕ 
แรง ฯลฯ พร้อมกระบอกเพชร 
๑ อัน 

เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต จ านวน 
๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาตาม
ท้องตลาด 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 กองช่าง 

71. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๔๐ ช่องส าหรับงาน
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ 
๑๐ ช่อง๒) มีล้อเลื่อน ๓) ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

72. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง 

73. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส ารวจ เช่น 
ล้อวัดระยะ เครื่องเจาะ 
Coling พร้อมเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

ล้อวัดระยะ เครื่องเจาะ Coling พร้อม
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ ส าหรับ
การใช้งาน กองช่าง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ
ราคาตามท้องตลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

74. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๒ บานพับ ส าหรับ
งานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี๒) มี ๑) ตัวตู้ผลิตจาก
วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น ๒ บานพับ๓) มี
ล้อเลื่อน ๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 



 ๑๔๖  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
75. แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะท างานส าหรับ
งานส านักงาน 

โต๊ะท างาน ตั้งแต่ระดับ ๑ - ๘ไม่ปรากฏ
ในราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของ
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

76. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกส าหรับงานส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยมี
รายละเอียดดังน้ี ๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุ
เหล็กแผ่นรีดเย็น ๒) บานเลื่อนกระจก
สามารถเลื่อนไปมาได้ ๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ 
แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ 
๔) มีล้อเลื่อน ๕) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

77 แผนงาน
พาณิชย์ 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
เครื่องปั๊มจ่ายสารเคมีประปา 
1 เฟส   

เครื่องปั๊มจ่ายสารเคมีประปา 1 เฟส   
  60,000 60,000 60,000 กิจการประปา 

78  ครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์

ไฟฟ้า  
เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 
1,500 ลิตรต่อนาที   

  64,200 30,000 30,000 กิจการประปา 

79 แผนงาน
พาณิชย์ 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊ม
น้ าประปา ระบบ 1 เฟส  1 – 
3 PH  ควบคุมมอเตอร์ 2 ตัว
สลับท างาน 

 

ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ าประปา ระบบ 1 
เฟส  1 – 3 PH  ควบคุมมอเตอร์ 2 ตัว
สลับท างาน 
 

  17,000 17,000 17,000 กิจการประปา 

80 แผนงาน
พาณิชย์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบท่อพญานาค เครื่องสูบน้ าแบบท่อพญานาค ติด

  9,500 9,500 9,500 กิจการประปา 



 ๑๔๗  
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
ติดเครื่องยนต์เบนซิน   เครื่องยนต์เบนซิน  ท่อขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 น้ิว ยาวไม่น้อย
กว่า  20  ฟุต  เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่
น้อยกว่า  5.5  แรงม้า   
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ส่วนท่ี 4 

 
 

  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ 
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ 
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน  (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเปน็ไปตามวิธีการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ ของประชาชน   
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมาก
น้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือช้ี
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวช้ีวัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิ่มเติม  
 
 
 

ทั้งนี้...         

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
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   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ    
 
 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2 ประเภท  คือ        
     1.1  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)                 
    1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินใน
ภาพรวม   
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) 
และ ตัวช้ีวัด (Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังนี ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลพัธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้ วเ ส ร็จกับจ านวนโคร งการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

ระดับความพงึพอใจ       สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 
 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน
ก่อน หน้าที่แผนพัฒนาจะด า เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่ งผลต่อ
การติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ระบบ... 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบการจดัท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิน่ ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 

-แผนพัฒนาท้องถิน่ 
-งบประมาณรายจา่ย 

-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่นๆ  

กระบวนการ 
-การใช้ทรัพยากร 
-การด าเนินการตามแผน 

-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ ์
-ความส า เร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  / 
เป้าหมาย  

ระบบตดิตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ / เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของทอ้งถิน่ในภาพรวม 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแผน 

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ท้องถ่ิน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวงได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.การบรหิารจัดการ -พัฒนาระบบเทคโนโลยี ฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ และ

ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ ตามโครงการ อบต.  
-จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ในส านักงาน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ส านักงาน  กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ 
-จัดโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน 
-จ านวน   1   หลัง  และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด รวมไปถึงปรับปรงุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เข่ือน 
ระบบระบายน้ า  
- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต าบล  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 

3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาสังคม 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนใน
ท้องถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  
- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ินและส่งเสริมสินค้า 
OTOP 

4. การจัดระเบียบสังคมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

- ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน 
- ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนบัสนุน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในทอ้งถ่ิน 
- ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัต ิ

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

5. การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก
ระดับให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน  
- ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคาร
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
 
 
   
 
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินพบว่า ในข้ันตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า 
การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ได้ติดตามประเมินผล
การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจ าทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่
ในข้ันตอนใด เป็นไปตาม แผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในข้ันตอนการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
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 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

    
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
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(5) เป้าหมาย... 

   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ           
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
    
 
 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. แนวทาง... 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได ้
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้ น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า                 ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

3  

4. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็น... 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได ้
2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 
 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้อง ถิ่ น ใ นเขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

10 
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ประเด็น... 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได ้
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3 . 6 
เป้าประสงค์ของ
แต่ ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3 . 9  ค ว า ม
เ ชื่ อ ม โ ย งข อ ง
ยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุด มุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่ เ กิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด                     ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 

5. แนวทาง... 
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6. แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

1 . ก า ร ส รุ ป
สถาน การณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การ วิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้ าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก า ร น า
แ ผ น พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติ ในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก า ร น า
แ ผ น พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติ ในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ไ ม่  ซ่ึ ง เ ป็ น ไปต ามหลั ก ป ร ะสิ ท ธิ ผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.  แผนงาน
แ ล ะ
ยุท ธ ศ าสต ร์
การพัฒนา 

1) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เ กิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 

6. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็น... 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา 
5 . 1  ค ว า ม
ชัดเจนของชื่ อ
โครงการ 
 
5 . 2  ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
สอ ดคล้ อ ง กั บ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิตโครงการ
มีความชัดเจน
น า ไปสู่ ก าร ต้ั ง
งบประมาณไ ด้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
5.5 เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ว ต่อยอดความไ ด้ เปรียบเชิ งเปรียบเ ทียบ เช่น  ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  
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ประเด็น... 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โ คร งกา ร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5 . 1 0  มี ก า ร
ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5  

5 . 1 1  มี ก า ร
ก าหนดตัวชี้ วั ด 
( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่ ค า ดว่ าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  สามารถ วัด ได้  (measurable) ใช้บอกประสิท ธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลท่ีคาด
ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ 
สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3)  ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 

7. การวัด... 
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 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมลูต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-
Solving Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 


