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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
 

       
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   เดิมเป็นเขตการปกครองของอ าเภอบัวใหญํ  จังหวัด

นครราชสีมา  ตั้งมาประมาณ 200 ปีเศษๆ ตํอมาเมื่อปี พ.ศ. 2504 แยกออกมาจากอ าเภอบัวใหญํ มาขึ้นอยูํกับ
อ าเภอประทาย เนื่องจากอ าเภอบัวใหญํ พ้ืนที่กว๎างขวางประชากรมาก ประชาชนของต าบลโนนตาเถร อพยพมา
จากหลายแหํงมาตั้งถ่ินฐานอยูํที่ต าบลโนนตาเถร เชํน อ าเภอโนนสูง อ าเภอเมือง อ าเภอโนนไทย ตํอมาเมื่อมีการตั้ง
อ าเภอโนนตาเถร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕33  จึงขึ้นอยูํกับอ าเภอโนนแดงตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา  มีพ้ืนที่ 28.77  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ  17,982  ไรํ  ระยะหํางจากที่วําการอ าเภอโนนแดง ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 8  
กิโลเมตร หํางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  74  กิโลเมตร  
        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
        ทิศเหนือจรด    ต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญํ 
        ทิศใต๎จรด    ต าบลเทพาลัย        อ าเภอคง           
                     ทิศตะวันออกจรด   ต าบลดอนยาวใหญํ   อ าเภอโนนแดง   
        ทิศตะวันตกจรด     ต าบลคูขาด       อ าเภอคง 
 

     
          ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  

(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)  
              ตั้งอยูํที่  หมูํ  6  ต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  

-  โทรศัพท์  ๐-๔๔97 – 7234  -  โทรสาร  ๐-๔๔97 – 7235   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่พื้นที่ต าบลโนนตาเถร 
อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

 1.  นายส าราญ  พิณจรัสรุํงเรือง นายกองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร 
 2.  นายสมหวัง  โมรานอก รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร 
 3.  นายอาเชํ  พลอยบ๎านแพ๎ว รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร 
 4.  นายจรูญ   เสนนอก  เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร 

 
 

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดบัการศึกษา 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ปริญญาโท 
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 



- ๔ - 
 
 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ชื่อหมู่บ้าน     หมู่ 

1 นายสญัญา     บรรดาศักดิ์ ประธานสภา อบต. บ๎านตลาดโนนตาเถร    9 

2 นางทรัพย์       ล๎อมกลาง รองประธานสภา อบต. บ๎านโนนตาเถร     1 

3 นางทนิกร       ชนางกลาง เลขาฯ สภา อบต. บ๎านโคกหนองแวง 2 

4 นายสม          สียางนอก ส.อบต. บ๎านโกรก 3 

5 นางจ าปี         ไปแดน ส.อบต. บ๎านโกรก 3 

6 นายไทยเจริญ  อยูํบุร ี ส.อบต. บ๎านโนนไพรวลัย ์ 4 

7 นายสทุิตย์      บนินอก ส.อบต. บ๎านโนนไพรวลัย ์ 4 

8 นายอาทติย์     ทองดีนอก ส.อบต. บ๎านทําวัด 5 

9 นายนิรันดร์      ทองดีนอก ส.อบต. บ๎านทําวัด 5 

10 นายสมพงษ์      จ านงนอก ส.อบต. บ๎านหนองมํวง 6 

11 นายถวัลย์        วิชาเกวียน ส.อบต. บ๎านหนองมํวง 6 

12 นางบัวลอย       คนสนิท ส.อบต. บ๎านหนองไผ ํ 7 

13 นายเลี่ยม         โมรานอก ส.อบต. บ๎านหนองไผ ํ 7 

14 นายชัชชัย        พรมกัณฑ ์ ส.อบต. บ๎านโสกแซง 8 

15 นายสมหมาย     บุญภักด ี ส.อบต. บ๎านตลาดโนนตาเถร 9 

16 นายอุเทน         ธาตะนะ ส.อบต. บ๎านโนนน๎อย 10 

17 นางละเอียด       บัวสาลี ส.อบต. บ๎านโคกใหญํพัฒนา 11 

18 นายวรรณชัย      ก าหอม ส.อบต. บ๎านโคกใหญํพัฒนา 11 

19 นางวรนิธร         ชิณวงษ์ ส.อบต. บ๎านโนนสุวรรณพฒันา 12 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(จ านวน  ๔  ส านัก/กอง) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 

 -  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  

    (๑) ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน  

    (2) ผู๎ชํวยเจา๎พนักงานธุรการ   

    (3)  พนักงานขับรถยนต ์

    (4)  ยาม 

    (5)  ภารโรง   

-  พนักงานจ๎างทั่วไป  

    (๑) คนงานทั่วไป   
 

๒.  กองคลัง 

(1) ผู๎อ านวยการกองคลัง   

(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 

(3) เจ๎าพนักงานการเงนิและบญัชี   

(4) เจ๎าพนักงานพสัดุ   

(5) เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   

   (๑)  ผู๎ชํวยนักวิชาการเงินและบัญชี   

   (2)  ผู๎ชํวยเจา๎พนักงานจดัเก็บรายได๎   

   (3)  ผู๎ชํวยเจา๎พนักงานพสัดุ   

-  พนักงานจ๎างทั่วไป  

    (๑) คนงานทั่วไป   
 

๓. กองช่าง 

(1)  ผู๎อ านวยการกองชําง     

(2)  นายชํางโยธา    

-  พนักงานจ๎างทั่วไป   

   (๑)  พนักงานจดมาตรน้ า 
 

๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา     

(2)  นักวิชาการศึกษา     

(๓)  ครูผู๎ชํวย ผดด.  จ านวน  2  ต าแหนํง 

-  พนักงานจ๎างทั่วไป  

   (๑)  ผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน  4  ต าแหนํง 

 

รวม จ านวน  ๑๙  คน จ านวน  ๑๕  คน 
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 องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร แบํงโครงสร๎างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก   3 กอง 
ทั้งหมด  4  สํวนราชการ  พนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  ๑๙ คน  พนักงานจ๎าง  จ านวน  ๑5  คน  รวมทั้งสิ้น  
34  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด 
มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท ารํางข๎อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู๎บริหารสมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให๎
ค าปรึกษางานในหน๎าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง การ 
บริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมดการด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตตํางๆ และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  แบํง
สํวนราชการภายในออกเป็น  ๑๐ งาน  คือ 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
   - งานสารบรรณ 
   - งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
   - งานบริหารงานบุคคล 
   - งานเลือกตั้ง 
   - งานวิชาการเกษตร 
   - งานกิจการสภา 
   - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเที่ยว  
   - งานอ่ืนที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 
   - งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  1.2 งานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  - งานวิชาการ 
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  - งานงบประมาณ 
  - งานข๎อบัญญัติ  อบต. 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี 

  - งานกฎหมายและนิติกรรม 
  - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  - งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
  - งานระเบียบการคลัง 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  - งานตรวจสอบภาย 
- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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แผนการสาธารณสุขและข๎อบังคับต าบลการวางแผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข๎องกับสาธารณสุขงานเฝูาการระวังโรคการเผยแพรํฝึกอบรมการให๎สุขศึกษาการ
จัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด๎านสิ่งแวดล๎อม  ให๎บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆําสัตว์  
จ าหนํายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องคือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

  - งานอาชีวอนามัย 
- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  - งานอนามัยชุมชน 
  - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

  - งานปูองกันยาเสพติด 
- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  - งานรักษาความสะอาดและขนถํายสิ่งปฏิกูล 
  - งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  - งานสํงเสริมและเผยแพรํ 
  - งานควบคุมมลพิษ 
  - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 

   - งานติดตามตรวจสอบ 
   - งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  - งานการเฝูาระวัง 
  - งานระบาดวิทยา 
  - งานโรคติดตํอและสัตว์น าโรค 

  - งานโรคเอดส์ 
- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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  ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆําสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
แผนงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสํงเสริมสวัสดิ์

ภาพเด็กและเยาวชนผู๎สูอายุ ผู๎พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัดการสงเสริม
กีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และงานสวนสาธารณะ การ
ใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของมีทั้งหมด  ๓  งาน  
ดังนี้ 
  1.11 งานสังคมสงเคราะห์       

- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

  1.12  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
                     - งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  1.13  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  - งานสํงเสริมอาชีพ 
  - งานพัฒนาสตรี 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

2. กองคลัง     
มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

เบิกจํายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าสํงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได๎ ประเภทตํางๆ
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจํายงบประมาณการหักภาษีและน าสํงเงินคงเหลือประจ าวันการรับและจํายขาดเงิน
สะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งกํอสร๎างและทรัพย์สินของ อบต.
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผํนดินการเรํงรัดใบส าคัญและเงินยืมค๎างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเรํงรัดจัดเก็บรายได๎  การพัฒนารายได๎  การออกใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตํางๆ และ
ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ 

2.1 งานการเงิน     
   - งานรับเงิน –เบิกจํายเงิน 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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2.2  งานบัญชี    

   - งานการบัญชี 
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
   - งานการเงินและงบทดลอง 
   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  - งานภาษีอากร  คําธรรมเนียมและคําเชํา 
  - งานพัฒนารายได๎ 
  - งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
  - งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  - งานพัสดุ 
  - งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

3.  กองช่าง   
มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช๎จํายเงินของ อบต.การอนุมัติ เพ่ือ 

ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจํายจากเงินรายได๎ของ อบต . งานบ ารุงซํอม และจัดท าทะเบียน สิ่งกํอสร๎าง ที่อยูํใน
ความรับผิดชอบของ อบต.การให๎ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ กํอสร๎างแกํ อบต. 
และหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องงานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซํอมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติ
หน๎าที่อื่นที่เก่ียวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  4งาน คือ 
  3.1 งานก่อสร้าง       

- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
  - งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  - งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 
  - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
  - งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์ 
  - งานออกแบบ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ า 
  - งานจัดตกแตํงสถานที่ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  - งานส ารวจและแผนที่ 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ

แนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการ
สํงเสริมการศึกษา การใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึ กษา สํงเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรํการศึกษา และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องแบํงสํวนราชการ
ภายในออกเป็น๓งาน คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  - งานบริหารวิชาการ 
  - งานนิเทศการศึกษา 
   - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  - งานกิจการศาสนา 
  - งานสํงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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5.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน๎าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 

การสํงเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู๎สูอายุ  ผู๎พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชน
แออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และงาน
สวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของมี
ทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1 งานสังคมสงเคราะห์       

- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  5.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
                     - งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  - งานสํงเสริมอาชีพ 
  - งานพัฒนาสตรี 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

จ านวนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 25๖๑– 256๓) ได้ก าหนดอัตราก าลังไว้พร้อมนี้
อัตรา แยกเป็น    ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๙ พฤษภาคม 25๖๒)  
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ด้านการคลังท้องถิ่น 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
       ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร   มีสํวนรํวมในการบริหารงานขององค์การ

บริหารสํวนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลยังมีสํวนรํวมในการบริหารงานการชํวยเหลืองานของ
องค์การบริหารสํวนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลในการด าเนินงาน ตํางๆเชํน  
การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก๎ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการ
ชุมชนเข๎มแข็ง  การรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด ฯลฯ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศขององค์การบริหารสํวนต าบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุํมดอน 
สภาพดินเป็นดินเหนียว และดินทรายดินขาดความอุดมสมบูรณ์และดินเค็มบางแหํง มีปุาเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไป
แห๎งแล๎ง  เป็นพื้นที่ส าหรับที่อยูํอาศัยประมาณ ๖๐%  เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่สํวนอื่น ๕%  
มี ๓ ฤดูกาล  (ฤดูร๎อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลกัษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู 
ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร๎อน  และแห๎ง   
แล๎ง แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกํอให๎เกิด
ความเสียหายแกํประชาชนทุกปี เรียกวํา “พายุฤดูร๎อน” อากาศร๎อน จะมีอุณหภูมิระหวําง ๓๕ – ๓๙.๙ องศา
เซลเซียส ร๎อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตํอาจเกิด
“ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน๎อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลไมํเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํแนํนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.4 ลักษณะของดิน       
             ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินรํวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕%  ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า   
        มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  8  แหํง   แหลํงน้ าทั้ง 8 แหํงเคยเป็นแหลํงน้ าที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการปรับปรุงกํอสร๎างขึ้นใหมํเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห๎วย  8 แหํง สระน้ า  ๓ แหํง 
    หนองน้ า 10 แหํง บํอน้ าตื้น 1 แหํง 
    ล าคลอง      - แหํง บํอบาดาล 6 แหํง 
    บึง  - แหํง อํางเก็บน้ า - แหํง 
    แมํน้ า  - แหํง ฝาย  9 แหํง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหํง เหมือง  - แหํง 
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1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร มีปุาไม๎ปกคลุมพ้ืนที่ปุา
สาธารณะ  และมีต๎นไม๎ที่ชาวบ๎านปลูกลักษณะของไม๎เป็นไม๎ยืนต๎นผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันส าคัญตํางๆ 

 

 
 
 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   

  หมูํที่   1   บ๎านโนนตาเถร         ผู๎ปกครอง  นายทูน          โมรานอก    ผู๎ใหญํบ๎าน       
  หมูํที่   2   บ๎านโคกหนองแวง     ผู๎ปกครอง  นายส าราญ     ชัยชนะ       ผู๎ใหญํบ๎าน  
  หมูํที่   3   บ๎านโกรก               ผู๎ปกครอง  นายภาคภูมิ     ชัยชนะ          ผู๎ใหญํบ๎าน      
  หมูํที่   4   บ๎านโนนไพรวัลย์       ผู๎ปกครอง  นายสายัณย์    บุญภักดี            ผู๎ใหญํบ๎าน  
  หมูํที่   5   บ๎านทําวัด               ผู๎ปกครอง  นายสุดใจ       การนอก            ผู๎ใหญบํ๎าน    
  หมูํที่   6   บ๎านหนองมํวง          ผู๎ปกครอง  นายชัย          ข าตาเถร           ผู๎ใหญบํ๎าน  
  หมูํที ่  7   บ๎านหนองไผํ            ผู๎ปกครอง  นายกนก        อุตรัตน์             ผู๎ใหญบํ๎าน    
  หมูํที่   8   บ๎านโสกแซง     ผู๎ปกครอง  นายสนิท       ทองดีนอก          ผู๎ใหญํบ๎าน   
  หมูํที่   9   บ๎านตลาดโนนตาเถร   ผู๎ปกครอง  นางเฉลิม       คงสนิทพะเนา     ผู๎ใหญํบ๎าน   
  หมูํที่  10  บ๎านโนนน๎อย            ผู๎ปกครอง  นายประจวบ  ทองดีนอก          ผู๎ใหญบํ๎าน      
  หมูํที่  11  บ๎านโคกใหญํพัฒนา    ผู๎ปกครอง  นายอริญชัย    พลอยบ๎านแพ๎ว     ก านันประจ าต าบล    
  หมูํที่  12  บ๎านโนนสวุรรณพัฒนา  ผู๎ปกครอง  นายตะวัน     เหลาเจริญ        ผู๎ใหญํบ๎าน           

 
 2.2 การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรมีทั้งหมด 12 หมูํบ๎าน  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการ
เลือกตั้งเป็นอยํางดีเชํนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6 ประชาชนมาใช๎สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  2,321 คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,004 
คน คิดเปน็ร๎อยละ ๗7.26 % จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 2,321 คน จากผู๎มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,004 คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗7.26 % ปัญหาคือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นํา
สังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกสภา  นายก
องค์การบริหารสํวนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล คือ 
ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได๎และท าไมํได๎ให๎
ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่นทุกหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  12  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)   
 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

จ านวน  12  หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑ โนนตาเถร 85 178 160 
๒ โคกหนองแวง 83 169 159 
๓ โกรก 122 264 254 
๔ โนนไพรวัลย์ 29 49 53 
๕ ทําวัด 66 162 148 
๖ หนองมํวง 143 293 292 
7 หนองไผํ 105 214 211 
8 โสกแซง 52 78 75 
9 ตลาดโนนตาเถร 164 205 167 

10 โนนน๎อย 48 76 106 
11 โคกใหญํพัฒนา 96 217 222 
12 โนนสุวรรณพัฒนา 47 104 79 

รวมท้ังสิ้น 1,040 2,009 1,926 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโนนตาเถร  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 



- ๑๖ - 
 

 
 
       4.1  การศึกษา 
               ด๎านการศึกษาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  มีการจัดการด๎านการศึกษา  โดยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร จ านวน  ๒ แหํง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  ๓  แหํง  ตามข๎อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียนประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนตาเถร 6 15 17 32 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกหนองแวง 2 21 8 29 

รวม 36 25 61 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนตาเถร 

-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน   -    คน 
-  ผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน   2   คน 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกหนองแวง  
-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน   -    คน 
-  ผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน   2   คน 

 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลโนนตาเถร 

 องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ได๎จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แหํง  เพ่ือเป็น
องค์กรเครือขํายเชื่อมโยงกลุํมเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ที่มีการด าเนินงานในด๎าน
ตํางๆ เข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การ
บริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ภายใต๎หลักการ “เด็กน าผู๎ใหญํหนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กร
นิติบุคคล ภายใต๎พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยูํที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  
อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได๎ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือ
สํงเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ๎านโนนตาเถร - 4 8 5 8 9 3 6 4 47 

 ๒. โรงเรียนบ๎านโคกหนองแวง - 10 22 21 26 22 17 20 27 165 

 ๓. โรงเรียนบ๎านหนองมํวง - 3 6 6 5 6 7 5 5 43 
รวมทั้งสิ้น - ๒๑ ๒๐ ๒๒ ๒๐ ๒๙ ๒๔ ๓๕ ๒๕ ๑๙๙ 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

4.2 สาธารณสุข 
  -โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโนนตาเถร  จ านวน  1  แหํง ตั้งอยูํบ๎านโนนตาเถร หมูํที่  9 

 -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 12 แหํง  หมูํที่  1 – 12 
  -อัตราการใช๎ส๎วมราดน้ าร๎อยละ  100 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร ไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร ก็ได๎ด าเนินการ
ปูองกันการเกิดเหตุดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร ในปีงบประมาณ 2562 นั้นได๎บรรจุโครงการติดตั้งกล๎อง
วงจรปิด ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี 2561-2565 เรียบร๎อยแล๎ว รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  
การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผล
เสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํ ให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะ
แก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎  
             

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรโนนตาเถร

ได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรมีผู๎ที่ติด
ยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  
ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหา
ขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  สามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  
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เชํน การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็
เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดย
ตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ได๎ด าเนินโครงการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลโนนตาเถร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
(๔) ด าเนินโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน  
(๕) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป 
(๖) ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู๎ยากไร๎ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.   
(๗) ด าเนินโครงการสร๎างและซํอมที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎ รายได๎น๎อย ผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง  
(๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙) ประสานการให๎ความชํวยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หนํวยงานตํางๆ ที่ให๎การสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
 

 
 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง 
              การคมนาคมของต าบลโนนตาเถร  มีถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวงหมายเลข  2  ถนนมิตรภาพตอน
นครราชสีมา-หนองคาย  ตัดผํานมีการจราจรหนาแนํน  
      ๕.๒ การไฟฟ้า 

    การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวําง
ทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การ
แก๎ปัญหาคือประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้   องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎ง
ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  
      ๕.๓ การประปา 
              การประปาขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  มีกิจการประปาต าบลโนนตาเถร  ดูแลจ านวน  3  
แหํง  โดยใช๎ทั้งหมด  10  หมูํบ๎าน อีก 2 หมูํบ๎านได๎บริหารจัดการเอง สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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ซึ่งจะมีปัญหาในปีที่ผํานมามีบางหมูํบ๎านที่เกิดปัญหาภัยแล๎งซึ่งทางองค์การบริหารสํวนต าบลโนน 
ตาเถรได๎แก๎ไขปัญหาโดยการใช๎เปุาบํอประปาและใช๎ระบบแรงดันน้ าจากประปาหนึ่งดันน้ าไปชํวยระบบประปาหนึ่ง
และสามารถแก๎ไขปัญหาให๎ประชาชนได๎ องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหลํงน้ าบรรจุใน
แผนพัฒนาห๎าปี เพื่อที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไปเมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการ
ได๎ตํอเนื่องเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนตํอไป 
      ๕.๔ โทรศัพท ์

    ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ไมํมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได๎
นิยมใช๎โทรศัพท์สํวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็ว และสามารถใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตได๎เชํน  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช๎ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดตํอสื่อสาร  ใช๎อยูํ 
       5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ใช๎ไปรษณีย์อยูํที่อ าเภอโนนตาเถร  ตั้งอยูํ  อ าเภอโนนตา
เถร  จังหวัดนครราชสีมา  หํางจากต าบลโนนตาเถร  ประมาณ   8   กิโลเมตรไปรษณีย์  แตํมีบริการไปรษณีย์จาก
ไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แหํงให๎บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – ศุกร์  หยุด
วันเสาร์-อาทิตย์  -  มีหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านมีครบทั้ง 12 หมูํบ๎าน 
  -  มีบริการให๎ใช๎อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร 
  -  องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน๎าที่  แตํก็มีบาง
รายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมํเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ นั้นมีไว๎ส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เทํานั้น  แตํหากประชาชนเดือดร๎อน หรือหนํวยงานอ่ืนเดือนร๎อน ก็สามารถมายืมใช๎ได๎ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล๎ที่สุด  
ได๎แกํ   
      ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
               ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีเส๎นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลที่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร๎อยละ  ๗๐ เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ ๑๐๐  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่
จะด าเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลไมํสามารถด าเนินการได๎
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารสํวน
ต าบลมีเส๎นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
           เส๎นทางคมนาคมที่ใช๎ติดตํอในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลและพ้ืนที่ใกล๎เคียงมีดังนี้ 
         ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
              -  ทางหลวงหมายเลข  2  ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – หนองคาย 
        ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   ๑    สะพาน 
        ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด๎วย 
       -  รถโดยสารประจ าทาง   สายบัวใหญํ - จังหวัดนครราชสีมา 
                         ๑.๔)  ถนน  
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 6.1 การเกษตร 
        ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ร๎อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ  ข๎าว  มันส าปะหลัง    ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ      ๗๐    ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร๎อยละ      ๑๓    ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ๎าง  ร๎อยละ       ๘    ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค๎าขาย  ร๎อยละ       ๙    ของจ านวนประชากรทั้งหมด      

6.2 การประมง 
        ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ไมํมีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทํานั้น  
 6.3 การปศุสัตว ์
                 การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยงไกํ เป็ดโค สุกร กระบือ เพ่ือจ าหนํายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 6.4 การบริการ 

รีสอร์ท    จ านวน  1 แหํง 
ร๎านอาหาร   จ านวน  8 แหํง  

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ไมํมีแหลํงทํองเที่ยว  แตํได๎สํงเสริมการทํองเที่ยว
ให๎เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เชํน  การจัดงานประเพณีตํางๆ  และสํงเสริมกิจกรรมของวัด  
 6.6 อุตสาหกรรม 

-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   9   แหํง 
                  (มีคนงานต่ ากวํา  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล๎านบาท) 
                     -โรงงานอุตสาหกรรมซีแพค (อังครงค์รักษ์) 
                     -โรงงานไม๎ 
                     -อุตสาหกรรมครัวเรือน      จ านวน   5   แหํง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แหํง สถานีบริการน้ ามัน 6     แหํง 
บริษัท   - แหํง ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า  - แหํง 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  1 แหํง ตลาดสด  - แหํง 
ร๎านค๎าตํางๆ  41 แหํง ปั๊มน้ ามัน  1 แหํง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แหํง อํูซํอมรถ  2 แหํง 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
  จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุํมและองค์กรในชุมชน ท าให๎ได๎ข๎อมูลกลุํมตํางๆ ใน

ต าบลโนนตาเถร ดังนี้ กลุํมเย็บผ๎า กลุํมทอเสื่อกก กลุํมจักสาน  และกลุํมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจ านวน
ดังกลําวมีกลุํมที่นําสนใจ เชํน กลุํมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูํที่ 1 เชํน  กล๎วยฉาบ เกษตรกรจะปลูกผัก 
แตงโม    

6.8 แรงงาน 
       ประชาชนสํวนใหญํประมาณร๎อยละ 80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได๎แกํ  ท านา  ไรํอ๎อย  
ไรํข๎าวโพด  ปลูกพริก และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎าง 

 
 

๗.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลโนนตาเถรจะนับถือศาสนาพุทธ  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ท่ี พระ เณร ชี รวม 
1 วัดบ๎านโนนตาเถร โนนตาเถร 1 7 - - 7 
2 วัดบ๎านโคกหนองแวง โคกหนองแวง 2 11 - - 11 
3 วัดบ๎านโกรก โกรก 3 5 - - 5 
4 ส านักสงฆ์บ๎านโนนไพรวัลย์ บ๎านโนนไพรวัลย์ 4 2 - - 2 
5 วัดบ๎านหนองมํวง หนองมํวง 6 5 - - 5 
6 วัดบ๎านหนองไผํ หนองไผํ 7 3 - - 3 
๗ ธุดงค์สถานแก๎วโนนแดง หนองไผํ 7 9 - - 9 
๘ วัดบ๎านโสกแซง โสกแซง 8 1 - - 1 

รวม 43 - - 43 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข๎าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน    กรกฎาคม  ตุลาคม   
-  ประเพณีงานศาลเจ๎า   ประมาณเดือน ธันวาคม 
 

7.๓ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ  วิธีการทอเสื่อจาก
ต๎นกก  สานแห 
  ภาษาถิ่นประชาชนสํวนใหญํพูดภาษาไทยโคราช 
 

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
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7.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลโนนตาเถรได๎มีสินค๎าพ้ืนเมืองและของฝากสํวนใหญํจะเป็น กล๎วยเบรกแตก และ
กล๎วยหอมทองซึ่งประชาชนเริ่มหันมาปลูกกล๎วยหอมทองมากขึ้นและไม๎กวาดทางมะพร๎าวของกลุํมผู๎สูงอายุและผู๎
พิการในต าบล  
 
 
 

8.๑ น้ า ที่ใช๎ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าจากสระในพื้นที่ ใช๎ผลิตน้ าประปา  
ซึ่งจะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดิน (บํอบาดาลใช๎ในกรณีเกิดภัยแล๎ง) 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรไมํมีปุาไม๎ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรไมํมีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

                ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไรํ  สวน  
ที่ อยูํ อาศัย  ร๎ านค๎า  สถานประกอบการ ตามล าดับ และมี พ้ืนที่ เ พียงเล็ กน๎ อยที่ เป็น พ้ืนที่ ส าธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพ้ืนที่บางสํวนเป็น
ดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค -บริโภคได๎ ต๎อง
อาศัยน้ าดบิจากแหลํงอื่นและน้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือ
ยังไมํสามารถหาแหลํงน้ าส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการ
ปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให๎รํมรื่นสวยงาม เป็นที่พักผํอน
หยํอนใจของประชาชน ฯลฯ 
 
      
    

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

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนท่ี 2 
 
 
 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  โดยมุํงเน๎นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยูํระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ  โดยรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยํอได๎  
ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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1. ความเป็นมา   

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป ี
2560 เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ2  คณะ ได๎แกํ (1) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท ารํางแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได๎
พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการยกรําง
ยุทธศาสตร์ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอตํอสภานิติ
บัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ 5 ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไกการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ  ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสํงออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น  
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และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสาร องค์ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลก็มีในวงแคบ
กวํา ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เองภายในประเทศ ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการแขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  
ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยง
อยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ท าให๎เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรค
ระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ และการกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผํนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ท าให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถลดลงก็จะยิ่ง
ท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต 
20 ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญในทุกมิติ 
เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข๎มข๎นขึ้นอยํางตํอเนื่อง
และมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน  เงินทุน ข๎อมูล
ขําวสารองค์ความรู๎และเทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทาง
เศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ 10 ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหา
ตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ท าให๎
ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผล
พวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิด
ภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ ที่จะเป็นโอกาส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัว
ต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 5.1 ในชํวง 5 ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช๎า 
แตํประเทศตํางๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข๎างหน๎านี้ จะท าให๎ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํง
ปรับโครงสร๎างเพ่ือแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 

ในด๎านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู๎น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง  
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โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็น
เงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะ
จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ  รวมทั้งเกิดการเชื่อมตํอและการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให๎
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมี
สํวนส าคัญ และชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอ
สภาพแวดล๎อม จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผล
กระทบตํอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จําย
งบประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง  ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช๎ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึง
ปัจจุบันท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง
มาตั้งแตํปี 2531 และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี 2553 และ
ลําสุดในปี 2557 รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขันและมี
สํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุํมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้น
สํงผลให๎การจ๎างงานเพ่ิมข้ึนเป็น 38.1 ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึง
ร๎อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐาน
ตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากรตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้ง
ในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความรํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 
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นอกจากนั้น ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได๎สํงผลให๎
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได๎แกํ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด และ
สนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 

แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอํอนส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง  ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล๎วไมํถูกน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติ
กส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และลําช๎า การบังคับใช๎กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํ
เคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและ
สิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได๎แกํ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่ง
ตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็วยํอมสํงผลตํอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จํายด๎านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจ ากัดด๎านทรัพยากร ทั้งด๎าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคค ี

สมานฉันท์ในสังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให๎เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของ
การบริหารราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 
 



- ๒๘ - 
โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว  จะ

สํงผลให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข๎มข๎น
ขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค์ความรู๎เทคโนโลยี 
ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ เรํงผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจ ากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับ
การสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ  ซึ่งหากไมํ
สามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ 4 - 5 ปีตํอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหา
ความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํ
สามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎านขณะเดียวกันต๎อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับ
โครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยน
คํานิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู๎ ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุก
ภาคสํวนในการด าเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจน
ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกลําวจะต๎องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคสํวนตํางๆ 
เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสูํการ
ก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันในสังคมไทยที่จะ
สํงผลให๎เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล๎องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

 



- ๒๙ - 
อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์

ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให๎การด าเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผํนดินของประเทศ
ไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อน
ประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่ง
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํ เพ่ือให๎โครงสร๎างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยง
และภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคน
ในชาติได๎ จะต๎องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎สามารถนาไปสูํการ
ปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน าพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหมํของโลก
ได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากันสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้ นั้นจะประกอบด๎วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ  
ซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสาน
สอดคล๎อง เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลําว
จะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยูํอยํางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน  ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกั นอยํางสันติ
ประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต๎อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถํายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศ
พัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร์ด๎าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด๎าน
การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ  (6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร์ สรุปได ๎ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 

(5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร๎างความ
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง
ความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย 

ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
รวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่ 
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคําและยกระดับ
หํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอ 
สิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 

(3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
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(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหวําง
ประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยําง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรํง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็ง 

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรํง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุํงสูํการ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎

หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงาน

ตํางๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ ความรํวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวนราชการและ
หนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
                2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 
                2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพ่ือให๎สํวนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎านการ
จัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยํางมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 
                2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสูํ
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให๎
สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  12  อยูํระหวํางการเสนอรํางแผนซึ่งได๎
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว๎แล๎ว   

ดังนั้น  เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารสํวนต าบล
โนนตาเถร   มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารสํวน
ต าบล จึงได๎จัดท าแผนที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
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2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได๎ดีเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 5 ตํอปี จนท าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยูํ
ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท าให๎ประเทศไทยได๎ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ 8 ปีที่ผํานมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ 3.2 ชะลอจากร๎อยละ 5.7 
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับที่จะท าให๎ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จาก สัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ 41.3 ในชํวงปี 2534 – 2539 เป็นร๎อยละ 25.5 ในชํวงปี 
2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี 2543 – 2557 อยูํที่ประมาณร๎อยละ 4.9 ต่ ากวําสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกวําไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร๎อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร๎อยละ 
7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค์ความรู๎และเทคโนโลยีอยําง
ตํอเนื่อง ท าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุนตํางชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎เครือขํายของบริษัทแมํในตํางชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวํา  ท าให๎ผลิต
ภาพแรงงานในระยะที่ผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นําพอใจแตํการชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให๎ความสามารถในการแขํงขันระหวํางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่
ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ 9.7 ตํอปีในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็น
เฉลี่ยร๎อยละ 1.1 ในชํวง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต๎องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชํวงกํอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผํานมา และยังมีความ
ลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข๎าสูํ
การเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า  

ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร๎อยละ 3.32 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
เป็นร๎อยละ 2.05 ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท าให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
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2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  
2524 และ 2540 แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให๎เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยูํในเกณฑ์ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกันอยํางไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยําง
ตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร๎อยละ 37.9 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่10 เป็นร๎อยละ 42.2 ในชํวง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการ
กระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ ากัดตํอการใช๎มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตํอไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ตํางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ์การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวําง
ประเทศท่ีมีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการ
แขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได๎จัด
อันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่  26 จาก 189 
ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให๎เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูง โดยใน
ปี 2557 อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูํที่ 47 และด๎านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดชํวง
ระยะเวลา 14 ปีที่ผํานมา (2543-2556) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ GDP ยังคงอยูํในระดับ
ร๎อยละ 0.17 ตํอ GDP โดยในปี 2556 (ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร๎อยละ 0.48 ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ 53 และจากภาคเอกชน
ประมาณร๎อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตํอ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า โดยในปี 2556 บุคลากรด๎านการวิจัยและ
พัฒนามีจ านวน 11 คนตํอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะอยูํที่
ระดับ 20-30 คนตํอประชากร 10,000 คน  
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2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด๎วยรูปแบบ
การขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน้ าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง 
และมีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับความ
เสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ าและมีข๎อจ ากัด ยังไมํสามารถพัฒนาตํอยอดในเชิงพาณิชย์ได๎
อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการ
ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ ากัดตํอการท าธุรกิจใหมํและการประกอบกิจการในตํางประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอความต๎องการของอุตสาหกรรม เชํน 
ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการด าเนินธุรกิจตํางประเทศ เป็นต๎น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในชํวงปี 2507-2508 
เป็น 1.62 คน ในชํวงปี 2548-2558 และคาดวําในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล๎านคนในชํวงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร๎อยละ 0.1 ในปี 2556 และ
ร๎อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 2.2 ตํอปีในชํวง 10 ปีที่ผํานมา (ปี 2548–
2557) แตํยังต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย 1 เทําตัว และสิงคโปร์ 5 เทําตัว และก าลังแรงงานกวําร๎อย
ละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร๎อยละ 
27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎ความส าคัญกับการมีครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎ม
เพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล๎านคน (ร๎อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 32.1) ในปี 2583 การ
เพ่ิมข้ึนของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมใน
ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ 
78.5 ของรายได๎ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6  คน ในปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในชํวงปี 2543-2556 สํงผลให๎ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอ
การลํมสลาย 
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2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย

คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ป ี
แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม คนไทยได๎รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
โดยชํวงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ า สะท๎อนได๎จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีคําเฉลี่ยต่ ากวําร๎อยละ 50 นอกจากนี้ คน
ไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจตํางๆ พบวําปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นวําต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรํงดํวน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 แตํความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้น
เล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 
0.465 ในปี 2556 อยํางไรก็ตามความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุดแตกตํางกัน
ถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ 36.8 ของรายได๎ทั้งหมด 
ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร๎างเศรษฐกิจที่
ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชํวงปี 
2555-2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด 
325.7 เทํา เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของ
ภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากรร๎อยละ 10 ที่มี
ฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ 10  ที่มีฐานะ
ความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ 19.1 เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 
เทํา 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบวํา อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง 3.6 เทํา 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข๎าถึง
การคุ๎มครองมากขึ้น จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล๎านคน ในปี 2555 เป็น 
2.471 ล๎านคน ในปี 2557 ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 42.4 ในปี 2557 อยํางไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทํา ในปี 2556 
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(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย เข๎า
ไมํถึงกระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู๎มี
รายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ 99.9 ได๎รับความ 
คุ๎มครองทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร๎อยละ  
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ 7.1 ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได๎มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ 8.3 ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ 89.5 และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่อยูํใน
ครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยํางไรก็ตาม  
สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยภายใต๎
โครงการตํางๆ แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง 4.544,926  
ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มีรายได๎น๎อยและผู๎
ยากไร๎ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกํ
ตัว ไมํรู๎จักเสียสละไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให๎
ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค์ความรู๎และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุํมท า
กิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แหํงในปี 2555 
เป็น 152,377 แหํง ในปี 2556 สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร๎อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในชํวง
ระยะเวลากวํา 10 ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให๎ความต๎องการใช๎

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด๎วย พ้ืนที่ปุาไม๎
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม๎ลดลงจาก 171.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 31.6 ในปี 2556 
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(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล๎างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎
ประโยชน์ การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม๎อยํางตํอเนื่องเป็น
เวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให๎
พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา 2.3 ล๎านไรํ เหลือเพียง 1.5 ล๎านไรํ ในปี 2552 คิด
เป็นการลดลงร๎อยละ 34.8 ท าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง โดยไมํอนุญาตการตํอสัมปทาน
บัตรทั้งหมดตั้งแตํปี 2534 และห๎ามการใช๎ประโยชน์อ่ืนๆ อยํางไรก็ตาม ในระหวํางปี 2549-2554 พบวํา ปุา
ชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล๎านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มี
ปริมาณ 2.42 ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่องจาก
ปริมาณความต๎องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ ท าให๎ต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 
ต๎องน าเข๎าเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6 อยูํที่ระดับ 1.08 ล๎านบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ 54 ของความ
ต๎องการใช๎ในปี 2555 และคิดเป็นร๎อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข๎าสูงที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 76 
ของการน าเข๎าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต๎นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6.8 อยูํที่ระดับ 
1.981 พันบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบตํอวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน๎มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร๎อยละ 
1 ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร๎อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด๎วย 25 ลุํมน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหลํงเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอํงน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอํง
น้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล๎านล๎านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ 68,200 ล๎านลูกบาศก์เมตรอยํางไรก็ตาม  
การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ ากัดในเรื่องของความคุ๎มทุนเนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน้ าของภาคสํวนตํางๆ มีจ านวน 102,140 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
และยังไมํสามารถจัดสรรน้ าตามความต๎องการได๎อีกประมาณ 49,610 ล๎านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช๎ 
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ประโยชน์เพียงร๎อยละ 18 ท าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล๎านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 10 ตํอปี 
เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎องประสบปัญหาการ
ก าจัดซากของเสียเหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยํางครบวงจร ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน า
ของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํมากขึ้น แตํยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยําง
ตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได๎แกํฝุุนละออง ก๏าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยงําย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหมํ ขอนแกํน พบสารเบนซินเกินคํา
มาตรฐาน แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีท่ีผํานมา ซึ่งได๎รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต๎น
ปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สํวนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแตํปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนสํง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อยํางไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวํา
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความรํวมมือและการท างานระหวํางภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในชํวง 10 ปีที่
ผํานมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน้ าที่
อยูํในเกณฑ์พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไมํเพียงพอตํอการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 
ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได๎เพียงร๎อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๏าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล๎านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา และเพ่ิมเป็น 265.9 ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา ในปี 2547 โดยปริมาณ
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3.3 ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชํวง 5 ปีที่
ผํานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้นร๎อยละ 1.1  จึงสํงผลให๎
ภาคดังกลําวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
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2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม สร๎าง
ความเสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ๎านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎งเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผล
กระทบตํอประชากรเป็นจ านวนมากกวําภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลให๎ประเทศไทย
ถูกจัดอยูํในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํ
ในระดับปานกลางในปี 2556 แตํองค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไข 
สถานการณ์ดังกลําว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอยํางน๎อย 6  ประการคือ 
(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรํงใส (4) หลักความมีสํวนรํวม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) 
หลักความคุ๎มคํา ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท๎องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน์
รัฐหนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มีการใช๎อ านาจหน๎าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให๎
ตนเองและพวกพ๎อง ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับนักการเมืองและข๎าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให๎ได๎งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสํวนรวม ขาดความโปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํเป็นกลาง ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการ
ทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมสํงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยูํที่ 72% ในปี 2557 ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 77% แสดงให๎เห็นวํา บริษัทจดทะเบียนไทย ให๎ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเชื่อมั่นแกํผู๎ลงทุนทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น 3 สํวนได๎แกํ บริหาร
ราชการสํวนกลาง บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นท่ีใช๎หลักการกระจายอ านาจที่ 
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สํวนกลางได๎มอบอ านาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหาร
ราชการแผํนดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให๎ข๎าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีการก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น 20 กระทรวง และสํวนราชการไมํสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให๎แก ํอปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ 13.31  เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร๎อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถํายโอนภารกิจไปแล๎วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต๎อง
ถํายโอน 245 ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 
งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบํงเป็น
ข๎าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยูํที่สถานี
อนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ๎างประจ า 3,098 คน อยํางไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต๎องการการแก๎ไข เชํน การทับ
ซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค์การบริหารสํวนจังหวัดและองค์การบริหารสํวนต าบลหรื อองค์การ
บริหารสํวนต าบล ท าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให๎การ
เลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ อปท. ซึ่งรายได๎ที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเอง
ในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 9.90 ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร๎อยละ 
10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร๎อยละ 38.52 และ
ร๎อยละ 39.46 ตามล าดับ สํงผลให๎ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค๎า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมี
ขอบเขตจ ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท  อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรตํางๆ ยังไมํสามารถที่จะ
เข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได ๎ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  
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(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ พบวําประเทศไทยได๎ 
38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูํอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็น
ได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี 2556 ที่ได๎ 35 คะแนน อยูํอันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุํมอาเซียนพบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส์ สํวนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 
คะแนน และมาเลเซียได๎ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน๎อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต๎สมมติฐาน (1) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ 3.8 ในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร๎อยละ 4.2 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อย
ละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ 2.1 โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 2.0 และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร๎อยละ 0.2 และร๎อยละ 0.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต๎สมมุติฐานเหลํานี้ 
เศรษฐกิจไทยในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.3–4.3 โดยมีคํากลางของการประมาณ
การร๎อยละ 3.8 ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูงในชํวงปี 2571 (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปานกลางอยํางถาวรมากขึ้น เมื่อ
ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเรํงขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ 1.0 
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด๎าน
การคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงจะ
ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งสํงผล
ให๎อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง  

 (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (5) ภาระการใช๎จํายเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นท๎าให๎การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ๎ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได๎และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวท าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหา
รายได๎ที่เพียงพอในการที่จะท าให๎คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต๎องแบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ 
1 คน และคาดการณ์วําในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู๎สูงอายุ 1 คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให๎ต๎องน าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทยใน
ด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช๎า  
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ปัญหาการค๎ามนุษย์ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาท ิอาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยํางไรก็
ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต๎น สศช. จะค านวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 
ซึ่งอยูํที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎  โอกาสการ

เข๎าถึงบริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์สํวนใหญํ
ตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง ท าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ 10 ของประชากรกับกลุํมคน
จนร๎อยละ 10 ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง 34.9 เทําในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังสํงผลให๎
เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข
ทีม่ีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
                            การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากรท๎องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสํงผลให๎เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากขึ้น นอกจากนี้ ความต๎องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีสํวนเอื้อหรือท าให๎จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69 
หนํวยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน  มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะเพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82  รัฐต๎องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน ให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น  
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รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา 89 รัฐต๎องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช๎จํายเงินแผํนดิน อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากร
ที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญํและคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี 2544 -2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน ญี่ปุุน อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา 
สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก  
โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าวมาก
ขึ้น นอกจากนี ้มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอยํางมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว ที่พักอาศัย การให๎บริการสุขภาพใน
รูปแบบตํางๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค๎าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถอืรถยนต์ ตู๎เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท๎าให๎
ความสามารถในการแขํงขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่องความโปรํงใส
และสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 
 
 
 



- ๔๘ - 
 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ 1) การลดข๎อจ ากัดใน
ด๎านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ๎านและ 3) โอกาสในการใช๎ความ
ได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย์กลาง
ทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐาน
ของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค๎าเกษตร สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํ
ทั่วถึง ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคตํอ
การสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบ
ตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไมํประสบ
ความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขํายทางสังคมออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สํงผลกระทบตํอ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํ เกิดความเสี่ยงตํอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุํมน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
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(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผลกระทบตํอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและ
เป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการ
แขํงขันทางการค๎า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเปูาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา 15 ปี โดย
สหประชาชาติให๎การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข๎อ 
และเปูาหมาย (Target) จ านวน 169 ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศ สํงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมํ
เทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร๎อม
ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวน
เพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

 

4. กรอบวิสัยทศัน์และเป้าหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีร ายได๎ปาน
กลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน๎าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด๎านการ
ขนสํงละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิต
สินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
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(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ 
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไมํต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5  ในขณะที่ปริมาณการ
สํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร                 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

  
5. แนวทางการพัฒนา 

5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ด๎านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มี

ทักษะความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวําง
สาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพ่ิมสัดสํวนความเป็นเจ๎าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขําย
หลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษ
ระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน  ลงสูํระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร๎างความม่ันคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตร
จากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน้ า  ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือ
ขนาดใหญํเพ่ือรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนด
และจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการ 
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พัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัส
เตอร์ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎า
การลงทุน เชํน โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎าย
เงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการ
ลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎ 
มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค์ การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัด
พลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎าม
ประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะ
การเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ  วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํ

เพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คน

ดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยูํอาศัย

ส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ 
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ภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุก
ภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพ้ืนที่ สร๎าง
หลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและ
เมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ า พ.ศ. 2561 และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม 
รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 
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5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร๎อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสํง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตํอ
ความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน สํงเสริมและเรํงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือ
ในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวกทางการค๎า 
ขนสํง และโลจิสติกส์ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให๎
ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และการ
ให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน าระบบ
สารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎โดย
สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน
และแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎าง
รายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข๎อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี  
เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎น า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบาย
ระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและคําธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูํ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถ
ปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green  
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Value Chain) สํงเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย 
เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ
ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช๎
ใหมํให๎มากที่สุดเรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎
ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแมํบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการปูองกันน๎าทํวม วางแผนปูองกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนว
ปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มี
ประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาค

สํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ๎าง
โครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎าตาม
กระบวนการยุติธรรม เชํน คดีท่ีไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความ
สนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎  
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โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 
  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
                แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

           แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด๎านการขาดแคลนน้ า  ดินคุณภาพต่ า  ประสบ 

อุทกภัยและภัยแล๎งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด๎านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  แตํมีความพร๎อม
ด๎านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูํความ 
“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  จ าเป็นจะต๎องแก๎ไขปัญหาพื้นฐานควบคูํไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช๎ความรู๎  เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  และความคิดสร๎างสรรค์  ในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให๎มีความเจริญเติบโต
อยํางเต็มศักยภาพ  พร๎อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู๎  ทุน  เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชํวย
ขับเคลื่อน โดยการใช๎ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมขนสํงขนาดใหญํที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขํายระบบคมนาคมขนสํงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช๎ประโยชน์
จากการเชื่อมโยงและข๎อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ๎านในกลุํมอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอยําง
รวดเร็วมาเสริมสร๎างกิจกรรมการพัฒนาใหมํ ๆ  ให๎แกํภาคเพ่ือให๎มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตํอการลดความ
เหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่สํวนอื่น ๆ ของประเทศได๎ในระยะยาว 

 
             เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
                   พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํให๎เป็น  “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
              วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือแก๎ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด๎านน้ าและดิน  ให๎เอ้ือตํอการประกอบอาชีพ                 
การด ารงชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 

2. เพ่ือดูแลชํวยเหลือคนจน  ผู๎ด๎อยโอกาส  และผู๎สูงอายุ  ให๎มคุณภาพชีวิตที่ดี 
พ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพาครอบครัว  และพ่ึงพากันในชุมชนได๎ 

3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยใช๎ความรู๎  เทคโนโลยี  และ 
นวัตกรรม  สนับสนุนให๎การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมํต่ ากวําระดับประเทศ 
                                    4.  เพ่ือเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
                                    5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุํมแมํน้ า
โขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎                     
                             เป้าหมาย 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2. สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini  Coefficient)  ในการกระจายรายได๎ลดลง                              

                              ตัวชี้วัด 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค 
2.  สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini  Coefficient)  ในการกระจายรายได๎ 
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                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                  ยุทธศาสตร์ที่  1  บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ 

ชีวิตอย่างยั่งยืน 
                   ตัวช้ีวัด 
                        พ้ืนที่ชลประทาน 
                  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาแหลํงน้ าเดิมและแหลํงน้ าธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ 
น้ า  โดยการปรับปรุงอํางเก็บน้ า  หนอง  ฝายและพ้ืนที่ชุํมน้ าที่มีอยูํเดิม  และพัฒนาแหลํงน้ าธรรมชาติให๎สามารถ
เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ  รวมทั้งพัฒนาแหลํงน้ าใต๎ดินตามความเหมาะสมของพื้นทีโดยไมํกํอให๎เกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม  สร๎างแหลํงกักเก็บ (แก๎มลิง) อํางเก็บน้ า  ฝาย และแหลํงน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร 

2. พัฒนาแหลํงน้ าในพ้ืนที่ลุํมน้ าโขง  ชี  มูล  โดยศึกษา  ส ารวจ  และจัดหา 
พ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาแหลํงน้ า  ตลอดจนการผันน้ าระหวํางลุํมน้ า  แมํน้ าในภาคและระหวํางภาค 

3. พัฒนาระบบสํงและกระจายน้ า  เชํน  ระบบสูบน้ า  อาคารบังคับน้ า   
คลองสํงน้ า  เป็นต๎น 

4. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุํมน้ าทั้งระบบ  โดยด าเนินการในระดับ 
ลุํมน้ า  ให๎มีความสมดุลระหวํางการน้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต๎นทุน  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุก
ภาคสํวน  และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเรํงดํวนและระยะยาว  เพ่ือปูองกันความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล๎ง 
                          ยุทธศาสตร์ที่  2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย  เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
                          ตัวช้ีวัด 
                                  สัดสํวนคนจน 
                          แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาอาชีพและรายได๎ของผู๎มีรายได๎น๎อย  โดยสร๎างโอกาสให๎กลุํมผู๎มีรายได๎ 
น๎อยมีที่ดินท ากินของตนเอง  สํงเสริมการมีอาชีพ  สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหลํงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ยกระดับฝีมือและอบรมให๎ความรู๎  เพ่ือให๎มีรายได๎เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได๎  ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล  
และหนองบัวล าภูโมเดล 

2. พัฒนคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให๎แกํผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และ ผู๎ด๎อยโอกาส 
โดยเพิ่มสวัสดิการทางด๎านสังคมให๎กับกลุํมผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎สูงอายุ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนใน
การดูแลผู๎พิการและผู๎สูงอายุ  และสนับสนุนการออมเพ่ือสร๎างความม่ันคงทางรายได๎  และพ่ึงพาตนเองได๎ในบั้น
ปลายชีวิต  ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่หํางไกลให๎ได๎มาตรฐาน  และใช๎ประโยชน์จากระบบสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญํให๎สามารถดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุ 

3. พัฒนาความรู๎  ทักษะอาชีพ  และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  โดยกระจายการ 
บริการด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพให๎มีความเทําเทียมระหวํางพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาทักษะให๎สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได๎ตามศักยภาพของแคแตํละบุคคล  ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนและสํงเสริมให๎มีระบบการจัดการความรู๎  ภูมิ
ปัญญา 
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4. พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น  แก๎ปัญหาโรคพยาธิใบไม๎ 
ตับในพ้ืนที่เสี่ยง  อาทิ  จังหวัดขอนแกํน  สกลนคร  ร๎อยเอ็ด  หนองบัวล าภู  กาฬสินธุ์  อ านาจเจริญ  มหาสารคาม  
อุดรธานี  นครพนม  และยโสธร  โดยสํงเสริมการเรียนรู๎ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม๎ตับให๎แกํประชาชนทั้งในชุมชน
และเยาวชนในสถานศึกษา 

5. พัฒนาโภชนาการแมํและเด็ก  โดยสํงเสริมการบริโภคไอโอดีนและให๎ความรู๎ 
แกํพํอแมํหรือผู๎ดูแลเด็กในด๎านโภชนาการที่เหมาะสมและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่หํางไกลให๎
ได๎มาตรฐาน 

6. อ านวยความยุติธรรม  ลดความเหลื่อมล้ า  โดยยกระดับการให๎ความ 
ชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ด๎อยโอกาสด๎านกฎหมายและคดีความ                                  
                          ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                           ตัวช้ีวัด 

- อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตร 
- สัดสํวนพื้นที่ปุาไม๎ตํอพ้ืนที่ภาค 

                          แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาอาชีพและรายได๎ของเกษตรกร  โดยสร๎างความมั่นคงของเกษตรกรรายยํอย  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหมํ  เกสรทางเลือก  เกษตรกรรมยั่งยืน  เกษตรแปลงใหญํ  
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  เกษตรปลอดภัย  เกษตรชีวภาพ  เกษตรแปรรูป  เกษตรอัจฉริยะ  และระบบนิเวศ 

2.  พัฒนาพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ให๎เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิคุณภาพสูง  ในพ้ืนที่จังหวัด   
ยโสธร  สุรินทร์  ร๎อยเอ็ด  มหาสารคาม  และศรีสะเกษ  รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ  โดยปรับกระบวนการผลิต
ให๎อยูํภายใต๎มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  พัฒนาหํวงโซํเกษตรอินทรีย์ให๎ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต  พร๎อมทั้ง
ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

3. สํงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูํสินค๎าเกษตรชนิดใหมํตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) 
และความต๎องการของตลาด  โดยสํงเสริมการปลูกพืชผัก  ผลไม๎  และไม๎ดอก  ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  หนองคาย                  
บึงกาฬ  นครพนม  ศรีษะเกษ  และอุบลราชธานี  โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์  การตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎า
เกษตร  การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง 

4.  สํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  (Bio  Economy)  ให๎เป็นฐานรายได๎ใหมํที่ 
ส าคัญของภาค  โดยมุํงลงทุนสร๎างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง  ในลักษณะสหวิทยาการที่
ใช๎ทรัพยากรฐานชีวภาพ  (พืช สัตว์  จุลินทรีย์)  รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  ฟาร์มปศุสัตว์  และชุมชน  พัฒนาตํอยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลคําสูง 

5. สํงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs  ธุรกิจ Startup  และวิสาหกิจชุมชน  ผลิตสินค๎า 
อุปโภคบริโภค  ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก  ได๎แกํ  จังหวัดชัยภูมิ  ขอนแกํน  
กาฬสินธุ์  ร๎อยเอ็ด  มุกดาหาร  เพื่อการสํงออกสูํประเทศเพ่ือนบ๎าน  โดยเน๎นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช๎วัตถุดิบ
ในพ้ืนที่  พัฒนาผู๎ประกอบการ  รวมทั้งสนับสนุนความรู๎ด๎านกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง      

6. ยกระดับมาตรฐานสินค๎ากลุํมผ๎าไหม  ผ๎าฝูาย  ผ๎าย๎อมคราม  และสํงเสริมพ้ืนที่ที่มี 
ศักยภาพให๎ก๎าวไปสูํการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  อาทิ  กาฬสินธุ์  ขอนแกํน  ชัยภูมิ  นครราชสีมา   
สุรินทร์  และสกลนคร  เป็นต๎น  โดยสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค๎า  การออกแบบ  และตราสัญลักษณ์  พัฒนา 
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เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยนวัตกรรมเพ่ิมมูลคํา  พร๎อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ  
7. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํ  โดยจัดระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการที่มีคุณภาพและให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง  จัดระบบ
บริการสังคมที่ได๎มาตรฐาน  ที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อย  ให๎ความส าคัญตํอการผังเมือง  การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว   
ความสะอาด  และดูแลความปลอดภัยของประชาชน  และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  มุํงเน๎นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน  และสนับสนุนพลังงานสะอาด 

8. อนุรักษ์และสํงเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต๎นน้ าและปุาธรรมชาติที่ส าคัญ  ในพื้นที่จังหวัดเลย  อุดรธานี  สกลนคร  ชัยภูมิ  
นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์  และศรีษะเกษ  โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุา
นอกเขตอนุรักษ์ให๎ชัดเจน  สํงเสริมประชาชนมีสํวนรํวมในการฟื้นฟู  ปลูกปุา  และปูองกันการบุกรุก  เพ่ือรักษา
พ้ืนที่ปุาต๎นน้ าและปูองกันการชะล๎างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุํมน้ า 

9. สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู๎  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและ 
ความคิดสร๎างสรรค์  ในการพัฒนาภาค  โยใช๎ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา  หนํวยงานด๎านการวิจัยพัฒนาที่
กระจายตัวอยูํในพ้ืนที่  
                          ยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
                          ตัวช้ีวัด 
                          รายได๎จากการทํองเที่ยว 
                           แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  โดยสํงเสริมชุมชน 
ในการสร๎างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแตํละเดือนในพ้ืนที่ตําง ๆ  โฆษณาประชาสัมพันธ์แกํ
นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางประเทศ  เพื่อสร๎างการรับรู๎สินค๎า  บริการ 

2. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต๎ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีษะเกษ  และอุบลราชธานี  โดยบูรณาการจัดการแผนทํองเที่ยวในแตํละจังหวัดที่ดึงจุดเดํน
หรืออัตลักษณ์ของแตํละพ้ืนที่มาสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวในอารยธรรมอีสานใต๎  และ
เชื่อมโยงสูํประเทศลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม  เพื่อเพ่ิมระยะเวลาพ านักและคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอหัวของกลุํม
นักทํองเที่ยวคุณภาพท้ังชาวไทยและตํางประเทศ 

3. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยววิถีชีวิตลุํมน้ าโขง  ในพื้นที่จังหวัดเลย  หนองคาย   
บึงกาฬ  นครพนม  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี  และสกลนคร  และพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน  อาทิ  สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล๎านช๎าง  เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว  โดย
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว  สินค๎าและบริการ  ให๎สอดคล๎องกับกระแสความนิยมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขง 

4. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวยุคกํอนประวัติศาสตร์  ในจังหวัดขอนแกํน  กาฬสินธุ์   
อุดรธานี  หนองบัวล าภู  และชัยภูมิ  โดยพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และ
มีชีวิต  ออกแบบการจัดแสดง  จัดนิทรรศการ  มัลติมีเดีย  หรือกิจกรรมตําง ๆ  ให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมมีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ  (Play  and  learn)   ทั้งภาษาไทยและตํางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทํองเที่ยวที่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 
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5. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีษะเกษ   
นครราชสีมา  โดยสํงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให๎ครอบคลุมทุกมิติ  เพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมทั้งจากการกีฬา
และธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง 

6. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ  เลย  นครราชสีมา   
อุบลราชธานี  โดยสํงเสริมการทํองเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ  เพื่อให๎เกิดความสมดุล
และยั่งยืน  มุํงเน๎นนักทํองเที่ยวคุณภาพเพ่ือให๎สอดคล๎องกับกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นให๎เกิดความคุ๎มคําตํอ
ประสบการณ์มากกวําการทํองเที่ยวที่ค๎ุมคําเงิน  สนับสนุนให๎คนไทยเดินทางมาทํองเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น  รวมทั้งให๎
ความรู๎นักทํองเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

7. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและอ านวยความสะดวกให๎ได๎มาตรฐาน  ดูแลความปลอดภัยให๎ 
นักทํองเที่ยว  ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว  และพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือขํายเพื่อ 
กระจายนักทํองเที่ยวจากเมืองหลักไปสูํชุมชนและท๎องถิ่น  เชื่อมโยงกิจกรรมการทํองเที่ยวภาคเอกชน  กับชุมชน
และท๎องถิ่น  ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 
                           ยุทธศาสตร์ที่  5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ ๆ ของภาค 
                           ตัวชี้วัด 
                            อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของภาค 
                           แนวทางการพัฒนา 

1.  เรํงพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานขนาดใหญํที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค 
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ให๎แล๎วเสร็จตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. เรํงพัฒนาโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํงภายในภาคให๎เป็นระบบที่สมบูรณ์  ให๎ 
สามารถรองรับปริมาณความต๎องการเดินทางและขนสํงสินค๎าทางอากาศท่ีเพ่ิมขึ้น  และ ขยายถนน 4 ชํองจราจร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

3. พัฒนาเมืองขอนแกํนให๎เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การค๎า  การลงทุน  การบริการ 
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา  โดยจัดท าแผนแมํบทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวํางภาค  เรํงรัดพัฒนาระบบขนสํงรางเบาเมือง
ขอนแกํน  พร๎อมทั้งสํงเสริมระบบขนสํงสาธารณะในเมืองให๎เชื่อมโยงระหวํางเมืองและระบบขนสํงอ่ืน 

4. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสํงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ  โดยพัฒนาพ้ืนที่ 
ในรูปแบบเมืองกระชับ  ให๎มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานทั้งการท างาน  การอยูํอาศัย  และการนันทนาการ
ล๎อมรอบสถานีขนสํง  และพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่มีศักยภาพ  รวมทั้งบริเวณใกล๎พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  ให๎มีความพร๎อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 

5. พัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  โดยพัฒนาและยกระดับ 
ความเชี่ยวชาญของผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวนอากาศยานและระบบรางที่ได๎มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับสากล  พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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การบินในจังหวัดนครพนม  อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแกํน  และพัฒนาสถานีขนสํงสินค๎าในจังหวัด
ขอนแกํน  นครราชสีมา  และอุดรธานี 
                           ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
         ตัวชี้วัด 
                    มูลคําการค๎าชายแดน 
                 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาดํานชายแดน  โดยพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานบริเวณดํานศุลกากรให๎เพียงพอ   
สนับสนุนการจัดการดํานแบบเบ็ดเสร็จ CIQ  (Customer/Immigration/Quarantine) ให๎ได๎มาตรฐานสากลเรํง
เชื่อมตํอระบบสารสนเทศภายในและระหวํางหนํวยงานเพ่ือสามารถให๎บริการ  ณ  จุดเดียว  เพ่ิมอัตราก าลัง
เจ๎าหน๎าที่ให๎เพียงพอ  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผํอนปรนการค๎าชายแดนที่มีศักยภาพ 

2. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน  โดยเรํงกํอสร๎างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แหํงที่ 5  (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส๎นทางใหมํเชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี  และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง
โครงขํายเส๎นทางคมนาคมระหวํางไทย-ลาว  เวียดนาม  และจีน  ให๎มีความสะดวก  ประหยัดเวลาและคําใช๎จํายใน
การเดินทาง 

3. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  มุกดาหาร  นครพนม และ 
หนองคาย  เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพในการลงทุนและสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน  พร๎อมทั้งเรํงรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ให๎มีความพร๎อมด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  และบริการ CIQ  ที่ได๎มาตรฐานสากล   
                              

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับ

แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
                        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
                               (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สรุินทร์)  ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) ปี พ.ศ. 2563  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผํนดิน  
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ  ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน
ด๎านการคมนาคม  แผนแมํบทจากกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง  และมุํงเน๎นการท างานแบบเครือขํายรํวมกันทุกภาคสํวน  
 (ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และสถาบันการศึกษา) เพ่ือรํวมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุํมจังหวัด  
ฯ  ทั้งด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านสังคม  และด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือให๎แผนพัฒนากลุํมจังหวัด  ฯ  
สามารถขับเคลื่อนไปได๎ด๎วยดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงได๎ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของกลุํมจังหวัดในอนาคต  คือ      
                    1 )  เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
                    2 )  เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 



-62- 
 
                    3 )  เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทํองเที่ยวอารยธรรม  เชิงนิเวศน์  การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง 
                     4 )  เป็นประตูสูํอีสาน  และเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
                  เป้าหมายการพัฒนา 
                    ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม  ทํองเที่ยวอารยธรรม  และสังคมเป็นสุข 
                 ประเด็นการพัฒนา (Strategies  Issues)  รวม  3  ประเด็น  คือ 
                     ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ                
แปรรูป 
                     ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ไหม 
                     ประเด็นการพัฒนาที่  3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.  2560 -  2579) 
                    เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว  ด๎วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  น าไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุขและตอบสนองตํอการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์ของชาติ   ยุทธศาสตร์หลักของแผน  20  ปี  ประกอบด๎วย 

-  ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ังคง 
-  ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 

         -  ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
         -  ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
         - ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนากลุํมจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร๎างความสามารถ 
ในการแขํงขัน 

-การเกษตรสร๎างมูลคําน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปร
รูปหรือเพ่ิมมูลคําผํานขั้นตอนตําง ๆ 
-สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยวพัฒนาการ
ทํองเที่ยวแบบบูรณาการ 
-พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํสร๎าง
และพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมํที่มีความสามารถใน
การแขํงขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

-สร๎างความม่ันคง  ความเป็นธรรมและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
-พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
-มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิต
ในสังคมสูงวัย 
-สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
-เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา  
และสร๎างภูมิค๎ุมกันทางปัญญาให๎กับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนากลุํมจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การ
สร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

-มุํงเน๎นพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให๎เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความ
สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
-การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  และการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
-มุํงเน๎นลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  และสร๎างสังคมคาร์บอนต่ า 
 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
    ได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ  โดยแบํงตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
               ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
               ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติ  เพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความม่ังคั่งและยั่งยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                                     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
               ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
               ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
               ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
               ยุทธศาสตร์ที่  10  ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
               ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุํมจังหวัดดังนี้ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

-  พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษความรู๎  และความสามารถในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา 
-  พัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุวัยต๎นให๎สามารถเข๎าสูํตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
-  ยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐาน 
-  ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ 
-  พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

             ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
-  การเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
-  การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในกรแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ 

   การพัฒนาภาคเกษตร 
   การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   การพัฒนาภาคบริการและการทํองเที่ยว 
   การพัฒนาภาคการค๎าและการลงทุน 
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            ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

-  การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร๎างสมดุลของการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 

-  สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 
            ยุทธศาสตร์ที่  9    การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ  ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  9    การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ 
มีเป้าหมาย “หลุดพ้นความยากจน  สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง” 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :   
พัฒนาให๎เป็นฐานการผลิตข๎าวหอมมะลิคุณภาพสูง  มาตรฐานปลอดภัยลอินทรีย์  และศูนย์กลางอุตสาหกรรม
แปรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ  รวมทั้งเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางโบราณคดียุคกํอนประวัติศาสตร์  
อารยธรรมขอม  วัฒนธรรมประเพณี  แหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติและแหลํงทํองเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

           พัฒนาพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎  (ยโสธร  สุรินทร์  ร๎อยเอ็ด  มหาสารคาม  ศรีษะเกษ)  ให๎เป็นแหลํงผลิต
ข๎าวหอมมะลิคุณภาพสูง  โดยการปรับกระบวนการผลิตให๎อยูํภายใต๎มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  พร๎อมทั้ง
ยกระดับเกษตรอินทรีย์  และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให๎เทําเทียมและเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดตํางประเทศ  พัฒนาหํวงโซํเกษตรอินทรีย์ให๎ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต  โดยการสนับสนุนสินค๎าเพ่ือ
สุขภาพและการสํงออก  จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์  สํงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท๎องถิ่น  สํงเสริม
เกษตรกรและกลุํมเกษตรกรจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและตํางประเทศ 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูํผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําเพ่ิมสูง 
2.1 พัฒนาให๎นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ 

วงจร  โดยสนับสนุนและสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันภาคอุตสาหกรรม
อาหารของภาค  สร๎างเครือขํายระหวํางภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  และภาคราชการ 
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แนวทางการพัฒนา 
           2.2  ยกระดับมาตรฐานสินค๎ากลุํมผ๎าไหมในพ้ืนที่ขอนแกํน  นครราชสีมา  และสุรินทร์  กลุํมผ๎าฝูายย๎อม
ครามในพ้ืนที่สกลนครสูํการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  โดยการสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค๎า  การ
ออกแบบ  และตราสัญลักษณ์  พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร๎างนวัตกรรมเพ่ิมคุณคํา  พร๎อมทั้งพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับผู๎ประกอบการและสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางวิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมกับภาคอุตสาหกรรม  และสํงเสริมการจับคูํธุรกิจเพ่ือสร๎างโอกาสทางธุรกิจ 
          2.3  เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ขอนแกํน  กาฬสินธุ์  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
อุบลราชธานี  และให๎เกิดความสมดุลระหวํางพืชอาหารและพืชพลังงาน  โดยการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
สํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพในภาคการผลิต  ชุมชนและท๎องถิ่นให๎มากขึ้น    

3. ยกระดับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม  ยุคกํอน 
ประวัติศาสตร์  และกีฬาสูํนานาชาติ 
           สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีษะเกษ  นครราชสีมา  ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิง
ประเพณีวัฒนธรรม  และอารยธรรมขอมในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีษะเกษ  นครราชสีมา  โดยเพิ่มนวัตกรรมการ
บริการทํองเที่ยวให๎ตอบสนองความหลากหลายของกลุํมเปูาหมาย  เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวให๎หลากหลาย  
สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวเพ่ือให๎สามารถทํองเที่ยวได๎ทั้งปี  รวมทั้งพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือขํายเพ่ือกระจายนักทํองเที่ยวจากเมืองหลักไปสูํเมืองรอง  ชุมชนท๎องถิ่น     

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1 พัฒนาแหลํงน้ าเดิมและแหลํงน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ  โดยการ 

ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้ าเดิมและแหลํงน้ าธรรมชาติให๎สามารถเพ่ิมปริมาณเก็บกักในพ้ืนที่กลุํมจังหวัด 
          4.2  พัฒนาแหลํงน้ าใหมํในพ้ืนที่ลุํมน้ าเลย  ชี  มูล  และสร๎างแหลํงกักเก็บน้ า  (แก๎มลิง)  ขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ที่  เหมาะสมในพ้ืนที่กรเกษตร  โดยพัฒนาระบบสํงน้ าและการกระจายน้ าให๎น าไปใช๎ประโยชน์ในชํวงฤดูแล๎ง  
รวมทั้งพัฒนาแหลํงน้ าใต๎ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไมํให๎เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 

5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต๎นน้ า 
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

    แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี  โดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาฉบับทบทวน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 12   ทิศทางการพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 และปัญหาความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่   โดยพิจารณาทั้งด๎านเศรษฐกิจ 
ด๎านสังคม ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านความมั่นคง และด๎านบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถขับเคลื่อนไปได๎ด๎วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีรายละเอียดดังนี้  

 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทํองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาด 
ในภูมิภาค 

2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร๎างความม่ันคง เพ่ือปกปูอง 

สถาบันหลักของชาติ 
5. เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
 1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการด าเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีอุทยานธรณีโคราชที่มุํงสูํอุทยานธรณีโลก  

4) เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
 5) เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยําง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด๎าน  

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมอืง 3 มรดกยูเนสโก 
นวัตกรรม และเกษตร  อุตสาหกรรม สังคมปลอด” 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูํอุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสร๎างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ของประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด๎านอ่ืน ๆ 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1  

การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
1) วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือสร๎างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขํงขัน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได๎เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%) 
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%)    

            3. อัตราการวํางงาน (%) 
      4. อัตราสํวนหนี้เฉลี่ยตํอรายได๎เฉลี่ยของครัวเรือน (เทํา)  
      5. จ านวนครัวเรือนที่ได๎รับการสํงเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น (ครัวเรือน/ปี)  
      6. อัตราสํวนการออมเฉลี่ยตํอรายได๎เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 
      7. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)  
      8. จ านวนผู๎ประกอบการด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น (ราย) 
 
3) แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมการทํองเที่ยว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 
 

 4) แผนงานโครงการ 
      (1) แผนงาน  
                      1. เสริมสรา๎งและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแหลํงทํองเที่ยว รอบแหลํง
ทํองเที่ยว และเส๎นทางไปยังแหลํงทํองเที่ยว      
                      2. เสริมสรา๎งและพัฒนาสินค๎า และบริการเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวให๎มีมูลคําเพ่ิมข้ึน 
                      3. สํงเสริมและประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว 
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                      4. สํงเสริมการสร๎างมูลคําสินค๎าและบริการภาคการเกษตร 
                      5. สํงเสริมการสร๎างมูลคําสินค๎าและบริการนอกภาคการเกษตร 
                      6. สํงเสริมการน าผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) มาใช๎กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                      7. สํงเสริมและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
                      8. น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูํการปฏิบัติอยํางยั่งยืน 
                      9. สร๎างโอกาสและพัฒนาฝีมือให๎กับ ผู๎อยูํในวัยแรงงานและผู๎ประกอบการ 
        (2) โครงการ 
   2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
                            กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวนแผนการทํองเที่ยว กีฬา และเครือขําย 
                            กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เส๎นทางคมนาคม 
รองรับด๎านการทํองเที่ยว กีฬา และ Mice 
                            กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการทํองเที่ยว และ
กีฬา   
                            กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทํองเที่ยว กีฬา และเครือขําย 
                                   กิจกรรมหลักที่ 5 การสํงเสริมและพัฒนาสินค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว กีฬา และ
เครือขําย 
                                กิจกรรมหลัก 6 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว กีฬา และเครือขําย 
                        2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley    
                        กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของดิน 
                                กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และกํอสร๎างแหลํงกักเก็บน้ าในเขตชลประทาน 
รวมทั้งระบบผันน้ า/สํงน้ า ทางและสะพานข๎ามล าน้ าและสิ่งกํอสร๎างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
                                กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง และกํอสร๎างแหลํงกักเก็บน้ านอกเขตชลประทาน 
รวมทั้งระบบผันน้ า/สํงน้ า ทางและสะพานข๎ามล าน้ าและสิ่งกํอสร๎างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง       
        กิจกรรมหลักท่ี 4 สํงเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และมูลคํา พืชเศรษฐกิจ         
กิจกรรมหลักท่ี 5 สํงเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และมูลคํา สัตว์เศรษฐกิจ  
                          กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร  ประชาชนผู๎อยูํในวัยแรงงาน 
และผู๎ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ๎าน หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 
                                กิจกรรมหลักที่ 7 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร๎างมูลคําเพ่ิม ด๎วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพลังงานทดแทน 
                               กิจกรรมหลักที่ 8 การแปรรูปผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
                               กิจกรรมหลักที่ 9 กํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส๎นทางคมนาคมขนสํง และ
การบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) สินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรม  รองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ 
                               กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาระบบการตลาดสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรมที่แปรรูปและไมํแปรรูป 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2  
การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1) วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
2. เพ่ือพัฒนา โครงขํายความคุ๎มครองทางสังคม 
3. เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับสังคม 
4. เพ่ือให๎ประชาชน เข๎าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ร๎อยละของประชากร ที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน (%) 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได๎ (Gini Coefficient)  
3. ร๎อยละผู๎อยูํในระบบประกันสังคมตํอก าลังแรงงาน (%)     
4. ระดับความส าเร็จของหนํวยงานที่จัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)  
5. อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากร (แพทย์/คน) (ปี 2559 แพทย์ 626 คน ประชากร 

2,629,979 คน)  
6 .ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรด๎านดิจิทัลได๎รับความรู๎และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

(คน)  
7. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)  
8. คําเฉลี่ยคะแนน O-net  ม.3 (คะแนน) 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ลดความความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทุกมติ 

 4) แผนงานโครงการ 
     (1) แผนงาน      
                    1. สํงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
                    2. สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา     
                    3. สํงเสริมและพัฒนาด๎านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
                    4. สํงเสริมและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
                    5. สํงเสริมและพัฒนาภารกิจภายใต๎โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
                    6. สํงเสริมและพัฒนา หมูํบ๎านล๎าหลัง ครัวเรือนที่ไมํผํานเกณฑ์ จปฐ. 
                    7. สํงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด๎านอื่น ๆ 
     (2) โครงการ 
                    โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชํวงวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ทางสังคม 

                  กิจกรรมหลักที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู๎ปุวย ทุกชํวงวัย ด๎วยองค์ความรู๎ 
และเทคโนโลยี 
                  กิจกรรมหลักที่ 2 สํงเสริมและพัฒนาการ ศึกษา ทุกชํวงวัย ด๎วยองค์ความรู๎ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 

                    กิจกรรมหลักท่ี 3 สํงเสริมและพัฒนาด๎านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
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                    กิจกรรมหลักท่ี 4 สํงเสริมและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
                    กิจกรรมหลักท่ี 5 สํงเสริมและพัฒนาการให๎บริการของภาครัฐ ด๎วยองค์ความรู๎ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 
                    กิจกรรมหลักท่ี 6 สํงเสริมและพัฒนาการแก๎ไขปัญหาและความต๎องการของประชาชนภายใต๎
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3   
          บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ธรรมชาติ  
2. เพ่ือใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
  1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ในจังหวัด (จ านวน 1,920,525 ไรํ)  

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)  
3.การจัดการน้ าเสีย (แหํง)  
4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น (ไรํ)  
5. สัดสํวนปริมาณการใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตํอประชากร (ลิตร/คน)  
6. สัดสํวนปริมาณการใช๎ไฟฟูาภาคครัวเรือนตํอประชากร  (ล๎านกิโลวัตต์/คน/ปี)  
7. สัดสํวนปริมาณการใช๎ไฟฟูา ในภาคท่ีไมํใชํครัวเรือนตํอ GPP (กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ล๎านบาท)  
8. สัดสํวนปริมาณการใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตํอ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/

ล๎านบาท) 
9. ได๎รับการประกาศเป็นเมืองมรดกยูเนสโก 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
3. ใช๎พลังงานและพลังงานสะอาดอยํางมีประสิทธิภาพ 

 4) แผนงานโครงการ 
     (1) แผนงาน  
                    1. สํงเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให๎ความรู๎ สร๎างจิตส านึกประชาชน ได๎ตระหนักถึงคุณคํา และ
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปุาไม๎ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                    2. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให๎ทุกภาคสํวนรํวม  ส านึกรับผิดชอบตํอ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
                    3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมการจัดการน้ าเสีย และสํงเสริมพัฒนาฟื้นฟู ล าน้ า คู คลองสาธารณะ 
                    4. สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                    5. สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เกษตรน้ าฝน (นอกเขตชลประทาน) ตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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                    6. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                    7. พัฒนาระบบปูองกันน้ าทํวมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง และเพ่ิมสิ่งกํอสร๎างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่ง
ตามเส๎นทางน้ า 
                    8. สํงเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูดินเค็มเพ่ือการเกษตร 
                    9. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสูํอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
                    10. สํงเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และสํงเสริมการใช๎พลังงานสะอาด 
 (2) โครงการ 
                     โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
                          กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรปุาไม๎ 
                          กิจกรรมหลักท่ี 2 การบริหารจัดการขยะ  
                          กิจกรรมหลักท่ี 3 การมีสํวนรํวมในการจัดการน้ าเสีย และสํงเสริมพัฒนา ฟ้ืนฟู ล าน้ า คูคลอง 
สาธารณะ 
                          กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการน้ าเขตชลประทาน 
                          กิจกรรมหลักท่ี 5 การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เกษตรน้ าฝน (นอกเขตชลประทาน) 
                          กิจกรรมหลักท่ี 6 ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                          กิจกรรมหลักท่ี 7 การปูองกันน้ าทํวม และการพังทลายของตลิ่ง 
                          กิจกรรมหลักท่ี 8 การจัดการดินเค็มเพ่ือการเกษตร 
                          กิจกรรมหลักท่ี 9 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสูํอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
                          กิจกรรมหลักท่ี 10 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และสํงเสริมการใช๎พลังงานสะอาด 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4   
          การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

1) วัตถุประสงค์  
                    1. เสริมสร๎างความมั่นคง  เพ่ือปกปูองสถาบันหลัก  ของชาติ 
                    2. เป็นศูนย์บริหารจัดการเครือขํายการปูองกัน และแก๎ไขปัญหา  ด๎านความมั่นคงทุกมิติ 
                    3. เสริมสร๎างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
                    1. จ านวนต าบลที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติ (ต าบล)  
                    2. จ านวนต าบลที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมเครือขํายการปูองกันและแก๎ไขปัญหาทุกมิติ (ต าบล)  
                    3. สร๎างการรับรู๎ที่ถูกต๎อง (ต าบล)  
                    4. สร๎างการมีสํวนรํวม  (ต าบล) 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร๎างความมั่นคงเพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ 

       2. เป็นศูนย์บริหาร   การจัดการเครือขํายการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงอยํางยั่งยืน  
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       3. เสริมสร๎างความปรองดองและความสมานฉันท์ 
       4. เสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 4) แผนงานโครงการ 
     (1) แผนงาน  
                     1. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์      ให๎
ประชาชนได๎รับรู๎รับทราบ 
       2. สํงเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และการเรียนรู๎
หลักการทรงงาน 
       3. สร๎างระบบเครือขํายในภาครัฐ และภาคประชาชน           
       4. สํงเสริมการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา   ในจังหวัด 
       5. สํงเสริมในการให๎ความรู๎ และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน    
       6. จัดระบบการปูองกันปราบปรามผู๎กระท าความผิด 
       7. สร๎างระบบเครือขํายการท างานเฝูาระวัง 
                     8. สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
 
             (2) โครงการ 
                   โครงการเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
           กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผํ/การเทิดทูนและ
ธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์          
           กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการ
เรียนรู๎หลักการทรงงาน      
           กิจกรรมหลักท่ี 3 การสร๎างระบบเครือขํายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

                         กิจกรรมหลักท่ี 4 การสํงเสริมการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน 
นักศึกษาในจังหวัด 
            กิจกรรมหลักท่ี 5 การสํงเสริมในการ ให๎ความรู๎และการมีสํวนรํวมของ 
ทุกภาคสํวน 

                       กิจกรรมหลักท่ี 6 การจัด ระบบการปูองกันปราบปรามผู๎กระท าความผิด และการสร๎างเครือขําย
ด๎านการรักษาความปลอดภัย และการชํวยเหลือประชาชน 
           กิจกรรมหลักท่ี 7 การสร๎างระบบเครือขํายการท างานเฝูาระวัง 

                    กิจกรรมหลักท่ี 8 การสํงเสริมการเตรียมความพร๎อมเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบจากสาธารณ
ภัย 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5   
          การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอ่ืน ๆ 
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1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ร๎อยละของสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ HA (%) 
2. ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึงน้ าประปา (%) 
3. ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึงไฟฟูา (%) 
4. ร๎อยละของประชากรที่เข๎าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
5. การให๎บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

5.1 จ านวนครั้ง 
5.2 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

6. ร๎อยละความส าเร็จของการเบิกจํายงบประมาณ (%) 
7. ร๎อยละของภาษีท๎องถิ่นที่จัดเก็บรายได๎ ไมํรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)  
8. ร๎อยละความพึงพอใจตํอประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 

8.1 ประชาชน 
       8.2 บุคลากรภายในองค์กร 
3) แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4) แผนงานโครงการ 
     (1) แผนงาน  
                     1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และเครือขําย ด๎วยองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
       2. สํงเสริมและพัฒนาโครงสร๎าง องค์กรภาครัฐ ด๎วยองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
                     3. เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล 
     (2) โครงการ 
                    โครงการเพิ่มขีดความ สามารถบุคลากร องค์กรภาครัฐ และเครือขําย 
                           กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และเครือขําย  
ด๎านกระบวน การบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐ  มูํงสูํ Korat 4.0, Smart City, Dry Port  และ MICE City และ
ด๎านอื่น ๆ 
           กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับโครงสร๎างองค์กรภาครัฐ มูํงสูํ Korat 4.0, Smart City, Dry Port  
และ MICE City และด๎านอ่ืน ๆ     
            กิจกรรมหลักท่ี 3 สํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผล
ตามนโยบายรัฐบาล 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุํงเน๎นพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคง และการบริหารจัดการ  ดังนี้ 

(1) ด้านเศรษฐกิจ  
  1.1 จัดหาแหลํงกักเก็บ และพัฒนาระบบสํงน้ าทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน เพ่ือการ
เกษตรกรรมให๎เพียงพอ  ทุกฤดูกาล 
                     1.2 กํอสร๎าง/ซํอมสร๎าง/ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงทั้งใน และระหวํางหมูํบ๎าน/ชุมชน ต าบล 
อ าเภอ ให๎สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการขนสํงผลผลิตทางการเกษตร  
                     1.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันให๎กับประชาชน  
 

  (2) ด้านสังคม 
  2.1 แก๎ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของรายได๎  
  2.2 จัดให๎มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยํางทั่วถึง  
  2.3 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  
 

(3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 จัดให๎มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปูองกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางทั่วถึง

และจริงจัง ตํอเนื่อง  
 3.2 จัดให๎มีระบบการก าจัดขยะอยํางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอ  
 3.3 ลดการใช๎พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟูา  
 
  (4) ด้านความม่ันคง 
 4.1 เสริมสร๎างความมั่นคงเพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ ในพ้ืนที่ 32 อ าเภอ 
 4.2 การปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด แรงงานตํางด๎าว การค๎ามนุษย์ การบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การกํอการร๎ายและอาญากรรมข๎ามชาติ การปูองกันภัยคุกคามรูปแบบใหมํ การ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในจังหวัด การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาสาธารณภัย  ในพ้ืนที่ 32 อ าเภอ 

 

(5) ด้านบริหารจัดการภาครัฐ 
  5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง ของรัฐ เพ่ือรองรับ 
Mice city, Smart city, Drt port และด๎านอ่ืน ๆ เพื่อให๎เกิดความพึงพอใจของประชาชน   
                    5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร รองรับ Mice city, Smart city, Drt port และด๎านอ่ืนๆ 
เพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจของประชาชน  
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม 
 ยุทธศาสตร์ที่  3   การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่  6   การแก๎ไขปัญหาสังคมและความเดือดร๎อนของประชาชน 
 

การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหาร อบต.โนนตาเถร  
   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 

               “น้ าไหล ไฟสว่าง หนทางดี ชุมชนสามัคคี สุขภาพดีถ้วนหน้า”   
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  7  ด้าน  ดังนี้ 

                         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  / กีฬาและนันทนาการ 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคม /ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด๎านด๎านเศรษฐกิจ                   
                         ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด๎านการบริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
                         ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม/ 

                      
 2.3  ตัวชี้วัด 

   1)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีแหลํงน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร๎อยละ  5 
   2)  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ประชาชนได๎ใช๎บริการร๎อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู๎มากข้ึนร๎อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยูํ 
   4)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลร๎อยละ 80 มีความรู๎และมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร๎อยละ  10  
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   6)  ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึนในอัตราร๎อยละ 5  และพ่ึงตนเองได๎มากข้ึน 
   7)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลร๎อยละ  60  นําอยูํอยํางสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการขององค์การบริหารสํวนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
                         ร๎อยละ  60  
   9)  การบริการจัดการขององค์การบริหารสํวนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
                         ร๎อยละ  60  

 2.4  คําเปูาหมาย 

  1)  ด๎านการได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความสะดวกและรวดเร็ว   
 2)  ประชาชนมีความรู๎และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

                    3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎    
                    4)  มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษท าให๎ชุมชนนําอยูํอยํางสงบสุข   
                    5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

        2.5  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 

2)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต๎นทุน  เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค๎าทางการเกษตร สํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหนํวยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิม
ชํองทางตลาด 

4)  สํงเสริมชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูส๎ูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  ประชาชน และค๎ุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น   

5)  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม) สํงเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็น
และความต๎องการของประชาชน กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู๎ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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  11)  สํงเสริม  สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ  หนํวยงานตํางๆ  ในการเตรียมความพร๎อม
ในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ๎านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลองและปุาไม๎ให๎มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร๎างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
           1)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
            ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
           2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

                 3)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
                 4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมท่ีมีอยํางยั่งยืน 
                 5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน       
     

2.7 แผนงาน 

  1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3) แผนงานการศึกษา 
  4) แผนงานสาธารณสุข 
  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
  7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  8) แผนงานงบกลาง 
  9) แผนงานการพาณิชย์ 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎ใช๎การวิเคราะห์  
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ  
ด๎านสังคม ด๎านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

      1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร มีแหลํงน้ าธรรมชาติ ได๎แกํ  ล าห๎วยปลาหมัน 

ฯลฯ ใช๎อุปโภค บริโภคและการเกษตรได๎ 
      ประชาชนในพื้นท่ี มีการอนุรักษ์ประเพณอัีนดีของท๎องถิ่นได๎ดี 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วน

ต าบล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยนืทางยทุธศาสตร ์
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   มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดินถนน
มิตรภาพหมายเลข  2           

   มีรถโดยสารประจ าทางสายบัวใหญํ-จังหวัดนครราชสีมา   ผํานเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลโนนตาเถร 

       ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ  ข๎าว   
อ๎อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓  โรงเรียน  สอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน  3  โรงเรียน  ได๎แกํ  โรงเรียนบ๎านโนนตาเถร  โรงเรียนบ๎านวัดบ๎านโคกหนองแวง  โรงเรียน
หนองมํวง 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๒  แหํง  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร 
            มีหนํวยงานราชการ  อยูํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  คือ  ที่วําการ

อ าเภอโนนตาเถร  และโรงพยาบาลโนนตาเถร   
             มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรกับสํวน 

ราชการในพ้ืนที ่
  มีความสงบไมํคํอยจะมีปัญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 

   มีการจัดตั้งหมูํบ๎าน  จ านวน  1๒  หมูํบ๎าน  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 
โนนตาเถร 

  ผู๎น าหมูํบ๎านให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให๎มีน้ าใช๎อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

      องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ
สาธารณะและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 

   หมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  มีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์
ให๎ประชาชนในหมูํบ๎านได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 

   มีกองทุนในหมูํบ๎าน  เชํน  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
 
        2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

       คนในวัยท างาน คนหนุํมสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและตํางประเทศ 
       ราษฎรยากจน  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง

อยํางเดียวท าให๎ขาดรายได ๎
       ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของหมูํบ๎าน

ในรูปของกลุํมอาชีพอยํางเข๎มแข็ง 
                      องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถรเป็นชุมชนที่อยูํหํางไกลตัวเมือง ข๎าว

ของราคาแพง  เพราะต๎องน ามาจากแหลํงอ่ืนหรือในเมืองใหญํ จึงมีการบวกราคาคําขนสํงเข๎าไปอีก เชํน น้ ามัน 
เสื้อผ๎า   นุํงหํม ฯลฯ   

    ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับ  แรงงานวํางงาน
นอกฤดูกาล 
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       ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  ไมํมีโรงงานในพ้ืนที่  
       ไมํมีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร 

                                   งบประมาณน๎อยไมํเพียงพอกับการแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 

      3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนครราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบลโนน

ตาเถร  ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐเป็นอยํางดี  การปฏิรูป  ระบบ

ราชการท าให๎พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
      ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให๎เพียงพอในการบริหารจัดการท๎องถิ่น 
 

      4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขนาด

กลาง มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
      กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการ

บริหารงาน 
             การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให๎การปฏิบัติงาน เกิด

ความลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
             การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการแก๎ปัญหาได๎  

ต๎องอาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได๎ยากมาก 
 

   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารสํวนต าบลโนนตาเถร  ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
เพ่ือชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการ
วิเคราะห์ข๎อมูล  ดังตํอไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ร๎อยละ 70 เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ 100  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลไมํสามารถด าเนินการได๎ 
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เนื่องจากพ้ืนที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  การแก๎ปัญหาคือ  ประสาน
ความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไข
อยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหา 
คือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํสามารถ
ด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความ
เข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้ง
งบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไข
ปัญหาให๎กับชุมชน  
                        3)  การประปา  องค์การบริหารสํวนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารสํวน
ต าบลเอง สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  
ปัญหาคือ  มีข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ าประปาขุํนบํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของน้ า 
และไมํมีแหลํงน้ าดิบในการผลิตประปาต๎องขอใช๎จากพ้ืนที่อ่ืนท าให๎มีคําใช๎จํายมาก  ประปาขององค์การบริหาร
สํวนต าบลยังไมํสามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิต
ประปาให๎ชุมชนได๎ การแก๎ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณา
โครงการตํางๆ  ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎นั้น  เชํน  โครงการกํอสร๎างโรงสูบจํายสารเคมีและเก็บสารเคมีการ
ประปา ฯลฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป   
เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได๎ตํอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของ
ประชาชนตํอไป   

   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 

       จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรในพ้ืนที่มีท่ีอยูํอาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน   
11  ครัวเรือน  ที่ยังต๎องการความชํวยเหลือในการซํอมแซมที่อยูํอาศัย การแก๎ปัญหาคือองค์การบริหารสํวนต าบล
ได๎มีโครงการซํอมแซมบ๎านคนจน  แตํงบประมาณมีจ ากัดถ๎ามีงบประมาณที่มากกวํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลก็จะ
ด าเนินการให๎ได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ๎านเรือนสํวนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยเนื่องจากองค์การ
บริหารสํวนต าบลมีการด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยและถูก
สุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน๎อย เพราะในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม 
ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แตํหลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได๎จาก
น้ าฝน  ท าให๎เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไมํสะอาดเทําที่ควร  มีครัวเรือน  จ านวน  4  ครัวเรือน  ในชุมชนที่ไมํมีน้ าดื่ม
สะอาดส าหรับบริโภค  การแก๎ปัญหาเบื้องต๎นคือประชาสัมพันธ์ให๎มีการปิดฝาภาชนะให๎มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝน
หรือการต๎มน้ าให๎เดือดกํอนเก็บไว๎ดื่ม   
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(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

                  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา ประชากรสํวนใหญํท าการเกษตร ร๎อยละ  70 เชํน  ข๎าว มัน
ส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได๎สํวนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได๎จากสัตว์เลี้ยงไมํมาก  คนอายุ 15 – 
60 ปีมีอาชีพและรายได๎ และที่ไมํมีรายได๎มี 16 คน  ผู๎สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร๎อยละ  90  มีอาชีพและมีรายได๎  
ถ๎าเปรียบเทียบอัตราการวํางงานทั้งจังหวัด ร๎อยละ 0.97  ถือวําอัตราการวํางงานของประชากรในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลมีอัตราที่ต่ ากวํามาก  ประชากรบางสํวนมีรายได๎จากการรับจ๎างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนใน
เขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางชุมชนสํวนมากมีอาชีพค๎าขาย  มีห๎างร๎าน  ร๎านค๎า  ท าให๎มีรายได๎มากจากการค๎า
ขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํเทํากัน แตํปัญหาก็คือ รายได๎เฉลี่ยต่ ากวําคนละ  
30,000  บาทตํอปีร๎อยละ  75  ไมํมีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะวําราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าคําครองชีพ
สูง  มีเงินแตํซื้อของได๎น๎อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางสํวนในที่ที่มีน้ าทํวมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่
ภาวะฝนทิ้งชํวง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน๎อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและ
สํงผลกระทบกับสภาวะแวดล๎อม  เชํน ปริมาณการปลํอยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู๎รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหา
การร๎องเรียนมายังองค์การบริหารสํวนต าบล  การแก๎ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ลงพ้ืนที่แก๎ไขปัญหาใน
ทุกครั้ง รวมทั้งได๎จัดโครงการท าความสะอาดทํอและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ๎างแรงงานในชุมชน ผลทีได๎
ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมมากขึ้น  และท าให๎ประชากรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง
องค์การบริหารสํวนต าบล  ได๎แก๎ไขปัญหาโดยจัดโครงการสํงเสริมอาชีพ  เพ่ือให๎ชุมชนมีรายได๎เสริมจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุํมอาชีพในชุมชน  แตํการพัฒนาด๎านนี้ยังไมํบรรลุวัตถุประสงค์เทําที่ควร  
เนื่องจากกลุํมอาชีพตํางๆ ยังขาดความรู๎ด๎านการบริหารจัดการและความรู๎ด๎านการตลาด   
 (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
                 ด้านแรงงาน 
                      จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยูํในก าลังแรงงาน ร๎อยละ  
95  เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  73.99  ซึ่งสูงกวํามาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  25 – 50 ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 
                  ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการ
คัดกรองสุขภาพให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปีการแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวน
ต าบลและหนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่ง
ก็ได๎ผลในระดบัหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  1  ราย  เทํานั้น  ดีไมํตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมํ ได๎กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพ่ือ
บ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํสม่ าเสมอ  และประชากรสํวนมากไมํได๎รับการ 
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ตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหลํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลพยายามอยํางยิ่งที่จะแก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก๎ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
     จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร๎อยละ 99  อําน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยํางงํายได๎  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร๎อยละ  100 ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได๎เรียนตํอชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ  99  ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหา
คือ  ยังไมํสามารถท่ีจะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ ได๎  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล  ได๎จัดกิจกรรมให๎กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ
รํวมกันจัดกิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียน     
      ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
      จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ไป
รํวมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด๎วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ความรํวมมือกันท ากิจกรรม
สาธารณะตํางๆ  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่
เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอํุน  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลคือ จัดกิจกรรมตํางๆ ใน
ชุมชน  พยายามที่จะให๎ทุกสํวนทุกฝุายทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค์ให๎เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให๎ชุชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เชํน  การแขํงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๏นส์  งานประเพณี  เป็นต๎น 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามี 9  ครัวเรือน  ที่ไมํมีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลที่สามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่และ
งบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
รํวมทางแยก กํอสร๎างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยําง
มาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะ
แก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎  
 
  ด้านยาเสพติด  
        ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร โนนตาเถรได๎
แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่ อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  
หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวน
ต าบลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การ 
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ฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารสํวนต าบลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

   (4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลสํวนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย  ร๎านค๎า  สถาน 
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  
น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพ้ืนที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็นน้ า
กรํอย  ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  และน้ าฝน  
น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ า 
ส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด๎านขยะ  เมื่อชุมชนแออัด
ขยะก็มากข้ึน  การแก๎ไขปัญหา องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดท าโครงการเพื่อแก๎ปัญหาให๎กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต๎องการของประชาชน  เชํน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให๎ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต๎นไม๎
ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให๎รํมรื่นสวยงาม  ให๎
เป็นเมืองนําอยู ํเป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

   (5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
         องค์การบริหารสํวนต าบลมีหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล  มีทั้งหมด 12 หมูํบ๎าน  แตํละ 

หมูํบ๎านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมูํบ๎าน  12 คน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างขององค์การบริหาร
สํวนต าบล  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดีเชํน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 ประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล  3,061   คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,360  คน  คิดเป็นร๎อยละ  77.10  จ านวนผู๎มาใช๎
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  2,360 คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,061  คน  คิดเป็น
ร๎อยละ  77.10  ปัญหาคือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลคือ  ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่
รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎ข๎อมูลที่
ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได๎และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น
องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกหมูํบ๎านในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  ประชาชนได๎รับประโยชน์ และมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของ
คณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล   อสม. และกรรมการ
หมูํบ๎าน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู๎และ 
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3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา     
  (1)  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต   

ดาน 
ขอบขายและ ปริมาณ

ของปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปญหา 
พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

1.1 แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหลํงน้ าใน
การเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภค-บริโภคยังไมํ
พอเพียงและยังไมํได๎
มาตรฐาน 
 

ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลโนนตาเถร 

ประชาชนมีแหลํงน้ า
และมีน้ าประปาใช๎
อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

1.2 ไฟฟ้า ไฟฟูาสํองสวํางทาง
และที่สาธารณะยังไมํ
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได๎
ทั้งหมด 

ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

ทางและที่สาธารณะมี
แสงสวํางเพียงพอ
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ๎

1.3 ราง/ท่อระบาย
น้ า 

ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไมํ
เพียงพอ เกิดการอุด
ตัน สํงกลิ่นเหม็นกํอ
ความร าคาญ 
 

พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลโนน
ตาเถร 

มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส๎ะดวก ไมํ
อุดตัน ไมสํํงกลิ่นเหม็น
กํอความร าคาญ 

1.3 เส้นทางคมนาคม ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสญัจร
ไปมาเพิม่มากข้ึน 
และองค์การบริหาร
สํวนต าบลโนนตาเถร
ไมํสามารถด าเนินการ
ได๎เนื่องจากพ้ืนท่ียังไมํ
เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได๎กต็ํอเมื่อ
ต๎องเป็นที่สาธารณะ   
 

เส๎นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎องการให๎ด าเนินการ 

มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
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ดาน 
ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา 
พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านสาธารณสุข 2.1 ด้านสาธารณสุข 1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหมํ โรคระบาด 
โรคตดิตํอ 

ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลโนนตาเถร 

ในพื้นที่ไมํมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ  โรคระบาด  
โรคตดิตํอ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน๎มที่เพิ่มขึ้น เชํน 
เบาหวาน  ความดัน 

ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และผูป๎ุวย 

 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได๎
ถูกต๎อง 

2.4 การอุปโภค- 
      บริโภค 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไมํ
สะอาดและมสีิ่งเจือปน 
เชํน จากน้ าฝน น้ าท่ี
ไมํได๎คณุภาพ มีตะกอน  

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ   
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ดาน 
ขอบขายและ ปริมาณ

ของปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปญหา 
พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านการศึกษาศาสนา  
และวัฒนธรรม/กีฬาและ
นันทนาการ 

3.1 การศึกษา  
 

1) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไมํ
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมํได๎รับการศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงกวําขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

เด็กนักเรยีนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได๎รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลําเรยีน 

3.2  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ3มิปัญหา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ3มิ
ปัญหาท๎องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก  

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

ยกยํอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ๎านใน
โอกาสตํางๆ เพื่อเป็น
ตัวอยํางแกํเยาวชนและ
ประชาชน  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น ไมํถูกลืมและ
คงอยูํสืบไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            - 88 - 
 

ดาน 
ขอบขายและ ปริมาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
สาเหตุของปญหา 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านสวัสดิการ
สังคม/ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 
4.1 ด้านสังคม 

1) เด็กและผูส๎ูงอายุ
บางครอบครัว 
ผู๎สูงอายุอยูํตามล าพัง 
และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

ผู๎สูงอายุและเด็กในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร   

ผู๎สูงอายุและเด็กได๎รับ
การดูแลทีด่ ี

2) ผู๎พิการไมไํด๎รับ
ความชํวยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

ผู๎พิการในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลโนนตา
เถร 

ผู๎พิการได๎รับความ
ชํวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

3) เยาวชนและวยัรุํน
ติดเกมส์ สิ่งลามก  
บุหรี่ เหล๎า สาเสพตดิ 
และท๎องกํอนวัยอัน
สมควร     

เยาวชนและวัยรุํนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร  

เยาวชนและวัยรุํนมี
อนาคตที่ด ี

4.2 การจราจร การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให๎
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ๎

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให๎ระมัดระวัง 

4.3 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

ประชาชนและสํวน
ราชการ 

มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนละสํวน
ราชการ เชํน การตดิตั้ง
กล๎องวงจรปิด  การให๎
ผู๎น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

4.4 ที่อยู่อาศัย ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยูํอาศัยไมํ
มั่นคงแข็งแรง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได๎รับความเดือนร๎อน
เรื่องที่อยูํอาศัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับ
ความชํวยเหลือซํอมแซม
ที่อยูํอาศัยให๎มั่งคง
แข็งแรง  

4.5 ประชากร มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึน
ท าให๎เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ๎านเรือน
ท าให๎เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลโนนตา
เถร   

ควบคุมการกํอสร๎าง
อาคารบ๎านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไมํเกดิปัญหาจาก
การกํอสร๎างอาคาร 
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ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านเศรษฐกิจพาณิช
ยกรรม  อุตสาหกรรม  
และเกษตรกรรม 
 

5.1 การวางแผน ประชาชนไมํมีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได๎
เอง 

5.2 การลงทุน ขาดแหลํงเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

มีแหลํงเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

5.3 การพาณิชย  
กรรม 

1) ประชาชนขาด
สถานท่ีจ าหนํายสินค๎า 
 

ร๎านค๎าแผลงลอย ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหนํายสินค๎า 

2) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนสํง
ผลผลติไกลจากแหลํง
รับซื้อ  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผลผลติมีราคาสูงขึ้น 

3) คําแรงต่ าคําครอง
ชีพสูงขาดแคลนการ
จ๎างงาน 

ผู๎ประกอบอาชีพรับจา๎ง คําแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับคําครองชีพ  มีการ
จ๎างงานมากขึ้น 
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ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

6. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 
 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนไมํเขา๎ใจใน
ระบบการบริหาร
ราชการ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

ประชาชนเข๎าใจใน
ระบบการบริหาร
ราชการโดยการจดัตั้ง
ศูนย์ข๎อมูลขําวสารเพื่อ
เผยแพรคํวามรู๎ให๎กับ
ประชาชน  และจัดให๎
มีสถานท่ีรับเรื่อง
ร๎องเรียนร๎องทุกข์และ
ด าเนินการแกไ๎ขโดย
ดํวน 

7. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
 

7.1 ดินและน้ าใต้ดิน เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใตด๎ินเป็น
น้ าเค็มหรือมีรสกรํอย 
ไมํสามารถใช๎ใน
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได ๎

พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลโนน
ตาเถร 

ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหลํงน้ า
จากแหลํงอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

 7.2 สิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนสํง
กลิ่นเหม็นร าคาญ 

ผู๎ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนตาเถร 

ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู๎ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได๎โดยไมํ
สํงผลกระทบตํอชุมชน  
 

 7.3 การท่องเท่ียว   ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลโนนตาเถร
ไมํมีแหลํงทํองเที่ยว
และกิจกรรมการ
ทํองเที่ยว    
 

ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลโนนตาเถร 
 
 

มีแหลํงทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลโนนตาเถร
และสํงเสรมิกิจกรรม
การทํองเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 
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      ส่วนที่ 3 
 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

-ด๎านบริการชุมชน 
 และสังคม 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

กองชําง อบต. 
โนนตาเถร 

-ด๎านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรม 
  และการโยธา 
 

2 ยุทธศาสตร์ด๎านสาธารณสุข -ด๎านบริการชุมชน 
 และสังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักงานปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬา 
และนันทนาการ 

-ด๎านบริการชุมชน 
 และสังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรมแลนนัทนาการ 
 

กองการศึกษา 
 

4 ยุทธศาสตร์ด๎านสวัสดิการ
สังคม ความมั่นคง ปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

-ด๎านบริหารทั่วไป 
 
 

-แผนงานการรักษาความ 
 สงบภายใน 
 

ส านักงานปลัด 

-ด๎านบริการชุมชน 
 และสังคม 

-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
-แผนงานสรา๎งความ 
 เข๎มแข็งของชุมชน 
 

5 ยุทธศาสตร์ด๎านเศรษฐกิจ -ด๎านการเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร 
 

ส านักงานปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหาร
ราชการให๎มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ 
 

-ด๎านบริหารทั่วไป 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 

7 ยุทธศาสตร์ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

-ด๎านบริหารทั่วไป 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 

-ด๎านบริการชุมชน 
 และสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 
 

รวม ๗ ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๔ ส านัก/กอง 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ.0๑

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

1) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 แผนงานด้านอตุสาหกรรมและการโยธา 104 22,893,000 100 27,126,360 146 39,581,860 126 31,576,700 95 24,005,700 571 145,184,762

รวม 104 22,893,000 100 27,126,360 146 39,581,860 126 31,576,700 95 24,005,700 571 145,184,762
2) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
    2.1 แผนงานสาธารณสุข 6 405,000 7 655,000 9 725,000 8 475,000 8 475,000 38 2,735,000
    2.2 แผนงานบริหารทั่วไป 9 315,000 8 265,000 8 265,000 9 315,000 9 315,000 43 1,475,000

รวม 15 720,000 15 920,000 17 990,000 17 790,000 17 790,000 81 4,210,000
3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
    วัฒนธรรมกฬีาและนนัทนาการ
    3.1 แผนงานการศึกษา 10 3,522,450 10 3,482,450 13 3,952,450 13 3,952,450 13 3,952,450 59 18,862,250
    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 17 875,000 18 880,000 19 975,000 18 885,000 18 885,000 90 4,500,000
          และนนัทนาการ

รวม 27 4,397,450 28 4,362,450 32 4,927,450 31 4,837,450 31 4,837,450 149 23,362,250

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

ป ี2561 ป ี2564ป ี2562 ป ี2563 รวม ๕ ปีป ี256๕

 -92-



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

4) ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
    ความมั่นคง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
    4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 0 10 0 11 0 11 0 11 0 53 0
    4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 140,000 6 140,000 5 90,000 5 90,000 5 90,000 27 550,000
    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 190,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 15 950,000

รวม 19 330,000 19 330,000 19 280,000 19 280,000 19 280,000 95 1,500,000
5) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและการเกษตร
    5.1 แผนงานด้านการเศรษฐกจิ 0 0 0 0 3 90,000 3 90,000 3 90,000 9 270,000
    5.2 แผนงานการเกษตร 13 390,000 12 540,000 11 470,000 9 290,000 9 290,000 54 1,980,000

รวม 13 390,000 12 540,000 14 560,000 12 380,000 12 380,000 63 2,250,000
6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการ
    ใหม้ปีระสิทธิภาพ  คุณภาพ
    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 11 1,748,009 11 1,748,009 13 2,348,009 13 2,148,009 12 1,748,009 60 9,740,045
    6.2 แผนงานงบกลาง 4 7,512,400 4 7,512,400 4 7,515,400 4 7,512,400 4 7,512,400 20 37,565,000
    6.3 แผนงานด้านการด าเนนิการอื่น  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม 15 9,260,409 15 9,260,409 17 9,863,409 17 9,660,409 16 9,260,409 80 47,305,045
7) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 9 210,000 11 145,000 10 145,000 10 145,000 10 145,000 50 790,000

รวม 9 210,000 11 145,000 10 145,000 10 145,000 10 145,000 50 790,000

รวมทั้งสิ้น 202 38,200,859 200 42,684,219 255 56,347,719 232 47,669,559 200 39,698,559 1,089 224,602,057

รวม ๕ปีปี 256๕

  -๙๓-

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดลอกขยายฝ่ังสระตะวนัตก เพือ่ใช้ผลิตประปาให้ประชาชน ปริมาณงาน ขุดลอกถมขยายฝ่ัง 2 ช่วง - 500,000 500,000 - - ขยายสระตะวนัตก ประชาชนได้มีน้ําในการ กองช่าง

(ส่วนที่เหลือ) สถานที่บา้นโนนตาเถร ได้มีน้ําในการอปุโภค บริโภค ช่วงที่ 1 ขุดลอกถมขยายฝ่ัง กวา้ง 8 เมตร ยาว 280 เมตร ม.1 กวา้งมากขึ้น อุปโภค บริโภค 
หมู่ที่ 1 การเกษตร อยา่งเพียงพอ สูงเฉล่ีย 1.50 ม หรือมีปริมาตรดินถมขยาย การเกษตร อย่างเพยีงพอ

ฝ่ังไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม. ลาดเอยีง 1:1

ช่วงที่ 2 ขุดลอก ถมขยายฝ่ัง กว้าง 8.50 ม ยาว 280 ม

สูงเฉล่ีย 2.05 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ขยายฝ่ังไม่น้อยกว่า 7,569.63 ลบ.ม. 

รวมปริมาตรดินถมขยายฝ่ังไม่น้อยกว่า

11,769.63 ลบ.ม. ลาดเอยีง 1:1 ติดต้ังปา้ยตามแบบมาตรฐาน 1 ปา้ย

2 ขุดลอกสระน้ําที่สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ํา สําหรับขุดลอก กวา้ง 50 ม.ยาว 180 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกกวา้ง ประชาชนได้มีน้ํา กองช่าง
บา้นโกรก หมู่ที่ 3 (ปา่ช้าเดิม) ใช้ในการอุปโภค บริโภค ลึก 1.80 ม.ค่าลาดเอียง 1:1 50 เมตร ยาว สําหรับใช้ในการอุปโภค 

การเกษตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 15,300 ลบ.ม. 180 เมตร บริโภค การเกษตร
3 ขุดลอกเพิม่ระดับความลึก เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ํา ปริมาณงาน  ปริมาตรดินขุด  - 350,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

สระบา้นโกรก หมู่ที่ 3 (ปา่ช้าเดิม) สําหรับใช้ในการอุปโภค ไม่น้อยกวา่ 8,100 ลูกบาศก์เมตร ไม่น้อยกวา่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภค การเกษตร 8100 ลบ.ม. การเกษตร

4 ขุดขยายสระบา้นโกรก เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ํา ปริมาณงาน  ปริมาตรดินขุด  - 336,000 336,000 500,000 500,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
บา้นโกรก  หมู่ที่ 3 สําหรับใช้ในการอุปโภค ไม่น้อยกวา่ 7,200 ลูกบาศก์เมตร ไม่น้อยกวา่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภค การเกษตร 7,200 ลบ.ม. การเกษตร
5 ขุดลอกขยายเพิม่ระดับ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําประปาขนาด (4x1,000x3) ม.ปริมาณ  - - 400,000 500,000 500,000 สระน้ําขนาด ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

ความลึกสระหนองซาเลือด ไวใ้ช้ในการอุปโภค บริโภค ดิน 12,000 ลบม. (4x1,000x3) ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บา้นโนนไพรวลัย์  หมู่ที่ 4 การเกษตร เมตร การเกษตร

6 ขุดลอกคลองส่งน้ําจากที่ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ํา สําหรับขนาด (4 X540X2) ม. -  - 150,000 150,000 150,000 ขุดลอกคลองส่ง ประชาชนได้มีน้ํา กองช่าง
สาธารณะลงสู่หนองซาเลือด ใช้ในการอุปโภค บริโภค ปริมาณดิน 4,320 ลบม. น้ํา ขนาด สําหรับใช้ในการอุปโภค 
พร้อมท่อส่งน้ําลงสระ  ม. 4 การเกษตร (4x540x2) ม. บริโภค การเกษตร

500,000 1,686,000 2,386,000 2,150,000 2,150,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
 -๙๔-

งบประมาณ
วตัถุประสงค์โครงการที่



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ขุดลอกเหมืองส่งน้ําจากหนอง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับขนาด (4x1,000x3) ม. 500,000  -  - 500,000 500,000 ขุดลอกเหมือง ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

ตลาดไทร -สระน้ําบ.หนองม่วง ใช้ในการอุปโภค บริโภค ปริมาตรดิน 12,000 ลบม. ขนาด ใช้ในการอุปโภค บริโภค
หมู่ที่  6 การเกษตร (4x1,000x3) การเกษตร

8 ขุดลอกคลองลําหว้ยวงักุ่ม เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับขนาด (0.70x200x0.80)  - - 300,000 300,000 - ขุดลอกลําหว้ย ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
บา้นหนองม่วง  หมู่ที่ 6 ใช้ในการอุปโภค บริโภค พร้อมบอ่พกั ขนาด ใช้ในการอุปโภค บริโภค

การเกษตร (0.70x200x0.80) การเกษตร
9 ขุดลอกสันดอนเดิม เพิม่ระดับ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ํา ปริมาณงาน  รูปหลายเหล่ียมพืน้ที่  - 430,000 430,000 500,000 500,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

ความลึกสระบา้นหนองม่วง หมู่ที่ 6 สําหรับใช้ในการอุปโภค ไม่น้อยกวา่ 3,550 ตารางเมตร ไม่น้อยกวา่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค
(ปรับลด) ลึก 2.50 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 8,800

บริโภค การเกษตร ลูกบาศก์เมตร (ปรับลด) 8100 ลบ.ม. การเกษตร
10 ขุดลอกสันดอนเดิม เพือ่เพิม่ระดับ เพือ่ใช้ผลิตประปา ใหป้ระชาชนช่วงที่ 1 ขดุลอกสันดอน กว้าง 5 เมตร - 90,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกเพิม่ระดับ ประชาชนได้มีน้ําในการ กองช่าง

ความลึกสระหนองม่วง หมู่ที่ 6 ได้มีน้ําในการอุปโภค บริโภค ยาว 50 เมตร ลึก 2.50 เมตร 2 ช่วง อุปโภค บริโภค การเกษตร
การเกษตร อย่างเพยีงพอ ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม. อย่างเพยีงพอตลอดทั้งปี

(ปรับลด)

ช่วงที่ 2 ขดุลอกสันดอน กว้าง 5 เมตร

ยาว 100 เมตร ลึก 2.50 เมตร
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 1,250 ลบ.ม.

(ปรับลด)
500,000 520,000 1,230,000 1,800,000 1,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

รวม

 -๙5-



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 ขุดลอกขยายเพิม่ระดับความลึก เพือ่ใช้ผลิตประปา ใหป้ระชาชนขนาด (70x200x1.00) - - 500,000 500,000 - ขุดลอกขยาย ประชาชนได้มีน้ําในการ กองช่าง

สระหนองม่วง หมู่ที่ 6 ได้มีน้ําในการอุปโภค บริโภค ปริมาตรดิน 14,000 ลบม. เพิม่ระดับ อุปโภค บริโภค การเกษตร
การเกษตร อย่างเพยีงพอ ความลึก อย่างเพยีงพอตลอดทั้งปี

12 ขุดลอกขยายสระหนองผือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับขนาด (70x200x1.00) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก ขนาด ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
บา้นหนองไผ่  หมู่  7 ใช้ในการอุปโภค บริโภค ปริมาตรดิน 14,000 ลบม. (70x200x ใช้ในการอุปโภค บริโภค

การเกษตร 1.00) การเกษตร
13 ขุดลอกเพิม่สันดอนเดิม เพิม่ระดับความลึก เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับปริมาณงาน  กวา้ง 35 เมตร  - 230,000 230,000 500,000 500,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

สระหนองทุ่งน้อย บา้นหนองไผ่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค ยาว 115 เมตร ลึก 1.20 เมตร ไม่น้อยกวา่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค
หมู่ที่ 7 การเกษตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม. 4,800 ลบ.ม. การเกษตร

(ปรับลด)
14 ขุดลอกตกแต่งคันดิน เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับปริมาณงาน ขุดลอกตกแต่งคันดิม  - - 230,000 - - ขุดลอกตกแต่ง ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

สระหนองทุ่งน้อย บา้นหนองไผ่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค (เดิม) กว้างเฉล่ีย 4.35 เมตร ยาวเฉล่ีย คันดินสระหนอง ใช้ในการอุปโภค บริโภค
หมู่ที่ 7 การเกษตร 461 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.40 เมตร ทุ่งน้อย การเกษตร

มีปริมาตรดินขุดตกแหน่งไม่น้อยกวา่
4,812.84 ลูกบาศก์เมตร ลาดเอียง
1:1 รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ
แปลน อบต.โนนตาเถร  กําหนด

500,000 730,000 1,460,000 1,500,000 1,000,000

 -๙6-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ขุดลอกหนองตลาดไทร เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับขนาด (70x200x1.00)  - - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก ขนาด ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ 11 ใช้ในการอุปโภค บริโภค ปริมาตรดิน 14,000 ลบม. (70x200x ใช้ในการอุปโภค บริโภค
(บางส่วน) การเกษตร 1.00) การเกษตร

16 ก่อสร้างประตูเปดิ-ปดิน้ําพร้อม เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับขนาดปากกวา้ง 0.60 เมตร 100,000  - 100,000 100,000 - ก่อสร้างประตู ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
ร่องระบายน้ํา สระบา้นโกรก ใช้ในการอุปโภค บริโภค ประตูปดิเปดิแบบหมุน เปดิ-ปดิน้ําแบบ ใช้ในการอุปโภค บริโภค
หมู่ 3 การเกษตร หมุน การเกษตร

17 ก่อสร้างประตูเปดิ-ปดิน้ําพร้อม เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับขนาดปากกวา้ง 0.60 เมตร 100,000  - 100,000 100,000 - ก่อสร้างประตู ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
ร่องระบายน้ํา หมู่ 4 ใช้ในการอุปโภค บริโภค ประตูปดิเปดิแบบหมุน เปดิ-ปดิน้ําแบบ ใช้ในการอุปโภค บริโภค
(สระหนองซาเลือด) การเกษตร หมุน การเกษตร

18 กอ่สร้างประตูเปดิ-ปดิน้ําลําหว้ย เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับขนาด (0.70x200x0.80) 100,000  -  - 100,000 100,000 ก่อสร้างประตู ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
พร้อมร่องระบายน้ํา ใช้ในการอุปโภค บริโภค พร้อมบอ่พกั เปดิ-ปดิน้ําขนาด ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ 11 การเกษตร (0.70x200x0.80) การเกษตร

๑๙ ฝายประชารัฐ "คนโคราช เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับ ฝายประชารัฐจํานวน ๑ แหง่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝายประชารัฐ ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ สํานักปลัด
ร่วมใจ  แก้ปญัหา ใช้ในการอุปโภค บริโภค จํานวน ๑ แหง่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค
ภยัแล้งอย่างยั่งยืน " การเกษตร การเกษตร

330,000 30,000 730,000 830,000 630,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม

 -๙7-



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 กอ่สร้างสะพานบล็อกคอนเวิร์ส เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เปน็ทางข้ามกวา้ง 4 เมตร ยาว 70 เมตร -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนหมู่ 6 ประชาชนได้มีสะพานใช้ กองช่าง

ขา้มห้วยคลองลุงบ้านหนองม่วง ลําหว้ยได้สะดวก มีสะพานใช้ใน ในการสัญจรไปมาได้
หมู่ 6 การสัญจร สะดวก

21 ก่อสร้างคอนกรีตคลองดาด เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับปากกวา้ง  2  เมตร  ฐานลึก  - 300,000  -  - 300,000 คอนกรีตคลอง ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
(คลองส่งน้ํา) จาก ม.11-สระ ใช้ในการอุปโภค บริโภค 50 เซนติเมตร ยาว 200 เมตร ดาด ขนาดลึก ใช้ในการอุปโภค บริโภค
วดับา้นโคกหนองแวง ม.2 การเกษตร 50 เซนติเมตร การเกษตร

22 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน   เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับ กวา้ง 50 เมตร ยาว 50 เมตร - 500,000 500,000 - - ธนาคารใต้ดิน ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง
ระบบเปดิ บา้นหนองม่วง ใช้ในการอุปโภค บริโภค ลึก 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ระบบเปดิ ใช้ในการอุปโภค บริโภค
หมู่ที่ 6 การเกษตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ จํานวน 1 บอ่ การเกษตร

13,286 ลบม.
23 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน   เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําสําหรับ กวา้ง 50 เมตร ยาว 50 เมตร - 500,000 500,000 - - ธนาคารใต้ดิน ประชาชนได้มีน้ําสําหรับ กองช่าง

ระบบเปดิ หนองผือ ใช้ในการอุปโภค บริโภค ลึก 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 1 ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 การเกษตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ จํานวน 1 บอ่ การเกษตร

13,286 ลบม.
0 1,300,000 1,000,000 100,000 400,000

งบประมาณ

 -๙8-

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 ก่อสร้างถนนดินจากหน้า เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 115 ม. 500,000  - 500,000 500,000 500,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โรงไม้หน้าวดัโนนตาเถร  สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ พร้อมถมดิน 1.00 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 1 อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 598 ลบม. ยาว 115 ม. ในหมู่บา้น

25 กอ่สร้างถนนดินพร้อมยกระดับถนน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน  -ถนนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 120  - 57,600 57,600 57,600 57,600 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนางหวาด สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตรดิน กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจร
ประจติรถึงสามแยกศาลาประชาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 576 ลบ.ม. ยาว 120 เมตร ภายในหมู่บา้นและ
บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1  -ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว  - 432,000 432,000 432,000 432,000 ระหวา่งหมู่บา้น

40 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พืน้ที่ผิว 120 ตารางเมตร

26 ก่อสร้างถนนดินสายบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 115 ม.  -  - 50,000 50,000 50,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
น.ส.สุภาพร  การบรรจง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ พร้อมถมดิน 1.00 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 598 ลบม. ยาว 115 ม. ในหมู่บา้น

27 ก่อสร้างถนนดินจาก หมู่ 2 ถึง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,500 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หว้ยวงัจาน จากบา้นนางสาย สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ พร้อมถมดิน 0.30 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
สุนีย์ ศรีนอก ถึงหว้ยวงัจาน อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 4,500 ลบม. ยาว 2,500 ม. ในหมู่บา้น

28 ก่อสร้างถนนดินจากแยกท้ายบา้น เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ปริมาณงาน งานถนนดิน กวา้ง 6 ม. - 400,000 400,000 - - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไปแยกฝายลําหว้ยวงัหนิ สถานที่ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 1,230 ม. สูงเฉล่ีย 1 เมตร กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจร
บา้นโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 อยา่งสะดวกรวดเร็ว ลาดเอยีง 0.5:1 แบ่งเป็น 2 ช่วง ยาว 1,230 ม. ภายในหมู่บา้น

ช่วงที่ 1 ขดุเหวี่ยงขึ้นรูปคันทาง ระยะทาง 1,030 ม.

งานถนนดิน กว้าง 6 ม ยาว 1,230 ม. ดินถมสูง 1 ม.

มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่ 1,900  ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 ขดุ-ขน ขึ้นรูปคันทาง ระยะทาง 200 ม.

มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่ 1,600  ลบ.ม. รวมระยะทาง 1,230 ม.

มีปริมาตรดินทั้งหมด 3,500 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

500,000 989,600 1,539,600 1,139,600 1,139,600รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 ขยายถนนเดิมช่วงสามแยกวัดบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานกวา้ง 0.50 เมตร  - 400,000 - - - ถนนกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกหนองแวง  หมู่ที่ 2  -แยกเข้า สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร 0.50 เมตร สะดวกในการสัญจร
สระหนองข้าว  หมู่ที่ 11 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (2 ข้าง) พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ยาว 670 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

675 ตารางเมตร พร้อมระบบท่อ ระหวา่งหมู่บา้น
จ่ายน้ําประปาช่วงก่อสร้าง

30 ก่อสร้างถนนดินซอยบา้นนาง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 450 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลําปาง - บา้นนายประนอม สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.50 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโกรก  หมู่ที่  3 อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกรัง 1,350 ลบม. ยาว 450 ม. ในหมู่บา้น

31 กอ่สร้างถนนดินจากแยกศูนย์เรียนรู้ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานถนนดิน กวา้ง 6 เมตร - 250,000 250,000 - - ถนนดินกวา้ง 6 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บา้น ถนนเส้นแยกถนนดิน ไป สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 750 เมตร ดินถมสูง 1 เมตร เมตร ยาว 750 สะดวกในการสัญจร
ทุ่งนา สถานที่ บา้นโกรก หมู่ที่ 3 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม. เมตร ภายในหมู่บา้นและ

(ค่าลาดเอียงข้างละ = 0.5:1) ระหวา่งหมู่บา้น
32 กอ่สร้างถนนดินตัดผ่านที่สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,920  - 497,000 - - - ถนนดินกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นโกรก หมู่ที่ 3  ไปจรดถนน สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร สูง 1 เมตร (ถมบางส่วน) 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
บา้นโสกแซง  หมู่ที่ 8 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,600 1,920 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ระหวา่งหมู่บา้น
ศก.Ø 0.60 เมตร  จํานวน   20 ท่อน

100,000 1,247,000 350,000 100,000 0รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 ก่อสร้างถนนดินจากที่ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 130 ม. 50,000  - 100,000 100,000 100,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สาธารณะบา้นโนนไพรวลัย์ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 1.00 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
หมู่ 4 - บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 อย่างสะดวกรวดเร็ว 260 ลบม. ยาว 130 เมตร ในหมู่บา้น

34 กอ่สร้างถนนดินจากบา้นร้อยโท เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 700 เมตร  - 192,000 192,000 192,000 192,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ขุนณรงค์-สระโนนไพรวัลย์ หมู่ที่ 4 สําหรับใช้ในการคมนาคม สูง 0.50เมตร ปริมาตรดิน 1,920 กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจร
บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกบาศ์กเมตร ยาว 700 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
35 เพิม่ระดับถนนดินจากบา้นท่าวัดถึง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หว้ยวงัหนิ บา้นท่าวดั หมู่ที่ 5 สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร  เสริมคันส่ง  0.50 เมตร กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตรดิน 2,500 ลูกบาศ์กเมตร ยาว 1,500 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
36 กอ่สร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบาย เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงาน งานเสริมคันดิน ถนนเดิม - 350,000 350,000 - - ถนนดินกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

น้ําและบอ่พกั ถนนเดิม สายทางลง สําหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร สูง 1 ม. 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
สระหนองม่วง ไปนา นายชัย ขําตาเถร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,640 ลบ.ม. 330 เมตร ภายในหมู่บา้นและ
(จุดวางท่อเดิม) สถานที่ หมู่ที่ 6 (ค่าลาดเอียงข้างละ = 0.5:1) ระหวา่งหมู่บา้น
บา้นหนองม่วง งานวางท่อระบายน้ํา ระยะทางรวม

320 ม. ท่อ ศก. 0.40 เมตร
จํานวน 314 ท่อน บอ่พกัฝา คสล.
จํานวน 6 บอ่

37 ก่อสร้างถนนดินสามแยกต้นมะค่า เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 400 ม. 50,000  -  -  - - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถึง ถนน คสล. ทางเข้าวัดหนองม่วง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.50 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 6 อย่างสะดวกรวดเร็ว 800 ลบม. ยาว 400 ม. ในหมู่บา้น

100,000 792,000 892,000 542,000 542,000

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วตัถุประสงค์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
38 ก่อสร้างถนนดินซอยบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 115 ม. 70,000  - 70,000  - 70,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายพตุสุดทางไปวดั สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ พร้อมถมดิน 1.00 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองม่วง  หมู่ที่ 6 อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 598 ลบม. ยาว 115 ม. ในหมู่บา้น

39 ก่อสร้างถนนดินรอบแนวเขต เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร  - 250,000 - - - ถนนดินกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ปา่ช้าหนองม่วง หมู่ที่ 6  สําหรับใช้ในการคมนาคม สูง 1 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
ทั้ง 3 ด้าน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กว่า 5,760 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ 600 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระบายน้ํา ขนาด ศก.Ø 0.40เมตร ระหวา่งหมู่บา้น

จํานวน  40  ท่อน

40 กอ่สร้างถนนดินจากดอนป่าช้า- เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500  - 125,000 125,000 125,000 125,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นานางบญุยิ่ง  บา้นหนองม่วง สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร  สูง 0.15 เมตร ปริมาตรดิน กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร
หมู่ที่ 6 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 375 ลูกบาศ์กเมตร ยาว 500 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
41 กอ่สร้างถนนดินจากทางแยกบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร  - 37,500 37,500 37,500 - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายศวร - บา้นนายประสิทธิ์ สําหรับใช้ในการคมนาคม สูง 0.15 เมตร ปริมาตรดิน กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร
บา้นหนองม่วง  หมู่ที่ 6 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 375 ลูกบาศ์กเมตร ยาว 150 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
42 กอ่สร้างขยายถนนเดิมด้วยดิน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงาน กว้าง 1 เมตร ยาว  - 150,000 - - - ขยายถนนกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ช่วงริมสระหนองทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 - สําหรับใช้ในการคมนาคม 320 เมตร สูง 1.00 เมตร 1 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
สามแยกกกสงวน) บา้นโนนน้อย ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,024 320 เมตร ภายในหมู่บา้นและ
หมู่ที่ 10 ลบ.ม และเดินระบบท่อเมนต์ ระหวา่งหมู่บา้น

ประปาช่วงกอ่สร้างใหม่

70,000 562,500 232,500 162,500 195,000

งบประมาณ

รวม
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องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 กอ่สร้างถนนดินช่วงนานางอนงลักษณ์ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว  600 เมตร  - 240,000 240,000 240,000 - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหนองไผ่  หมู่ที่ 7 สําหรับใช้ในการคมนาคม สูง 0.50 เมตร ปริมาตรดิน กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร
 - บา้นโนนน้อย หมู่ที่ 10 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 2,400 ลูกบาศ์กเมตร ยาว 600 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น

44 กอ่สร้างถนนดินสระส่ีเหล่ียม - ถนน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000  - 250,000 - - - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
มิตรภาพ บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร สูง 0.50 เมตร ปริมาตรดิน กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 2,500 ลูกบาศ์กเมตร ยาว 1,000 ภายในหมู่บา้นและ
เมตร ระหวา่งหมู่บา้น

45 ก่อสร้างถนนดินจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 450 ม. สูง  - 94,500  -  - 94,500 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองไผ่ หมู่ 7 ถงึสระหนองผือ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 1 ม.หนา 0.50 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองไผ่  หมู่ที่ 7 อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกรัง 1,350 ลบม. ยาว 450 ม. ในหมู่บา้น

46 เสริมผิวถนนเดิม จากส่ีแยกศาลา เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน เสริมผิวถนน กวา้ง 5 เมตร - 312,500 312,500 312,500 312,500 เสริมผิวถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กลางบา้นบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250 หนา 0.10 เมตร กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร
ถึงสามแยกท้ายบา้น ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,250 ตรม. ยาว 250 เมตา ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
0 897,000 552,500 552,500 407,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 กอ่สร้างถนนดินจากสระส่ีเหล่ียม เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 - เขตพืน้ที่นา สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรดิน กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร
บา้นโนนน้อย หมู่ที่ 10 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 2,500 ลูกบาศ์กเมตร ยาว 1,000 ภายในหมู่บา้นและ

เมตร ระหวา่งหมู่บา้น
48 ก่อสร้างถนนดินจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 450 ม. สูง 94,500  - 94,500 94,500 94,500 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายคําพนัธ ์- ทางสาธารณะ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 1 ม.หนา 0.50 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ประโยชน์  บา้นโสกแซง อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกรัง 1,350 ลบม. ยาว 450 ม. ในหมู่บา้น
หมู่ 8

49 ขยายเขตถนนดินสายตะวันตก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 2,000  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บา้นโสกแซง  หมู่ที่ 8 สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร สูง 0.50 เมตร ปริมาตรดิน กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 6,000 ลูกบาศ์กเมตร ยาว 2,000 ภายในหมู่บา้นและ
เมตร ระหวา่งหมู่บา้น

50 ก่อสร้างถนนดิน สายจากถนน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานงานถนนดินกวา้ง 6 เมตร - 500,000 500,000 - - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กรีต-ถนนดินเดิม ช่วงนานายทองเบา สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,365 เมตร สูง 1 เมตร ปริมาตร สะดวกในการสัญจร
ทองดีนอก สถานที่ บา้นโสกแซง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดินถมไม่น้อยกวา่ 8,872.50 ลบ.ม. ภายในหมู่บา้นและ
หมู่ที่ 8 (ค่าลาดเอียงข้างละ = 0.5:1) ระหวา่งหมู่บา้น

งานวางท่อลอด ระบายน้ํา ขนาด ศก.
0.40 เมตร จํานวน 3 แถว ๆ ละ 7
ท่อน รวมเปน็ 21 ท่อน

94,500 1,350,000 1,444,500 944,500 944,500รวม
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 กอ่สร้างถนนดินพร้อมหินคลุก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 450 ม. 100,000  - 100,000 100,000 - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากนาตาเหลือถงึลําห้วยปลา- สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ถมดินสูง 1 ม.หนิคลุก กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
หมัน บา้นตลาดโนนตาเถร อย่างสะดวกรวดเร็ว หนา 0.20 ม.ปริมาณดิน ยาว 450 ม. ในหมู่บา้นและระหวา่ง
หมู่ที่ 9 2,700 ลบม. ลูกรัง 540 ลบม. หมู่บา้น

52 ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 500 ม. 150,000  - 150,000 150,000 - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากนานายธนากร -นานาง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ สูง 1 ม.ปริมาณดิน 300 ลบม. กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ประยูร หมู่ที่ 12 อย่างสะดวกรวดเร็ว ท่อระบายน้ํา ศก.0.30 ม. ยาว 500 ม. ในหมู่บา้นและระหวา่ง

จํานวน 20 ท่อน หมู่บา้น
53 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 12 เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 3,000 ม. 600,000 600,000 600,000  - - ถนนดินขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เชื่อม ม.3,7 และ 8 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 1.00 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
อย่างสะดวกรวดเร็ว 18,000 ลบม. ยาว 3,000 ม. ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
54 ก่อสร้างถนนลูกรังจากข้างวดั เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.   -  - 400,000 400,000 - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โนนตาเถรถึงลําหว้ยปาหมัน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ปริมาณดินลูกรัง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หมู่ 1 อย่างสะดวกรวดเร็ว 1,600 ลบม.ตามแบบที่ 2,000 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

อบต.กําหนด หมู่บา้น
55 ก่อสร้างถนนลูกรังจากสระแดง- เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 500 เมตร 120,000  - 120,000 120,000 120,000 ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฝายน้ําล้นหว้ยวงัจาน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ปริมาณดินลูกรัง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 อย่างสะดวกรวดเร็ว 400 ลบม.ตามแบบที่ อบต. 500 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

กําหนด หมู่บา้น
970,000 600,000 1,370,000 770,000 120,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
56 ก่อสร้างถนน ลูกรัง จากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 75 เมตร 20,000  -  - 20,000 - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสําลี-บา้นนายสงวน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ปริมาณดินลูกรัง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 อย่างสะดวกรวดเร็ว 60 ลบม.ตามแบบที่ อบต. กําหนด 500 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
57 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 2,000 ม. 550,000  -  - - - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้ํา บา้นโกรก หมู่ 3 ไป สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ปริมาณดินลูกรัง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ที่ 11 อย่างสะดวกรวดเร็ว 1,600 ลบม. 2,000 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
58 ก่อสร้างถนนลูกรังจากแยก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 1,100 เมตร  - - 400,000 400,000 400,000 ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตะวนัตกบา้นโกรก หมู่ 3 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ปริมาณดินลูกรัง 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ถึงบา้นดอนววั  อ.คง อย่างสะดวกรวดเร็ว 1,320 ลบม. 1,100 เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น

59 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 จาก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 300 ม. 100,000  -  -  - - ถนนลูกรังขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สวนนางบานชื่นถึงสวน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
นายบญุเทียม อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกรัง 240 ลบม. ยาว 300 เมตร ในหมู่บา้น

670,000 0 400,000 420,000 400,000

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 ม. 360,000  - 360,000 360,000 - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ท่าวดั หมู่ 5 -ฝายน้ําล้นหว้ย สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ปริมาณลูกรัง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
วงัหนิ อย่างสะดวกรวดเร็ว 1,200  ลบม. 1,500 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
61 ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นหนองไผ่ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 2,000 ม.  -  - 480,000 480,000 - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 7 ไปบา้นโสกแซงหมู่ที่ 8 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 เมตร ปริมาณดิน 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกรัง 1,600 ลบม. 2,000 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
62 ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหวา่ง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 1,800 ม. 120,000  -  -  - - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.8,ม.2,ม.7 และ ม.3 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.10 ม.ปริมาณลูกรัง 600 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อย่างสะดวกรวดเร็ว ลบม. 1,800 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
63 ก่อสร้างถนนลูกรังจากศาลา เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม.หนา  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กลางบา้นโสกแซง ม.8 - สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 0.20 ม.ปริมาณลูกรัง 600 ลบม. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
โคกดงเค็ง  อําเภอคง อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมท่อ  1  จุด  8  ท่อน 1,500 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

40x100 หมู่บา้น
480,000 150,000 990,000 990,000 150,000รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

 -1๐7-



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
64 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 1,800 ม. 100,000  - 100,000 100,000 - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อาจารย์บญุเหลือ  โมรานอก- สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.10 ม.ปริมาณลูกรัง 600 ลบม. 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ทางเข้าบา้นโสกแซง หมู่ที่ 8 อย่างสะดวกรวดเร็ว 1,800 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
65 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยหลังบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 80 ม. สูง 20,000  -  - - - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อาจารย์ปรีชา -บา้นนางสมศรี สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 1 ม.หนา 0.20 ม.ปริมาณดิน 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หมู่ที่ 8 อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกรัง  64 ลบม. 80 เมตร ในหมู่บา้น

66 ก่อสร้างถนนลูกรังจากนา เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 100,000  -  -  - - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
อ.ปรีชา สงนอก-ที่สาธารณะ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ สูง 1 เมตร หนา 0.50 เมตร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
(ปา่ช้า)  หมู่ที่ 8 อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาณดินลูกรัง 320 ลบม. 80 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
67 ก่อสร้างถนนลูกรังส่ีแยกโคกดงเค็ง- เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร  - 672,000 672,000 672,000 672,000 ถนนลูกรัง กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนทางไปบา้นโสกแซง หมู่ที่ 8 สําหรับใช้ในการคมนาคม หนา 0.20 เมตร ปริมาตร 1,920 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลูกบาศ์กเมตร 1,200 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
220,000 672,000 772,000 772,000 672,000

งบประมาณ

รวม

 -1๐8-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
68 ก่อสร้างถนนลูกรังจากหนอง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 850 เมตร  - 476,000 476,000 476,000 476,000 ถนนลูกรัง กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตลาดไทร - ฝายน้ําล้น สําหรับใช้ในการคมนาคม หนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ที่ 11 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 1,360 ลูกบาศ์กเมตร 850 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น

69 ก่อสร้างถนนหนิคลุกจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250,000  -  - 250,000 - ถนนหนิคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ท่าวดั หมู่ 5 จากนานายเจริญ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 600 เมตร หนา 0.20 ม.ปริมาณ กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ส่ีแยกครูเกรียงศักด์ิ  มูลศรี อย่างสะดวกรวดเร็ว หนิคลุก 480 ลบม. ยาว 600 เมตร ในหมู่บา้น

70 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานผิวจราจรหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร  - 500,000 500,000  -  - ถนนหนิคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายสามแยกท้ายบา้นท่าวดั- ไป สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 1,100 เมตร บดทับด้วยเคร่ืองจักร กวา้ง 8 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ทางสามแยกทางไปฝายหวัยวงัหนิ อย่างสะดวกรวดเร็ว แล้วหนาไม่น้อยกวา่ 0.10 ม. ยาว 1,170 เมตร ในหมู่บา้น
สถานที่ บา้นท่าวดั หมู่ที่ 5 พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 5,500 ตร.ม.

วางท่อ คสล.ศก. 0.40 ม. จํานวน 2 จุด ๆ ละ
8 ท่อน รวม 16 ท่อน) พร้อมติดต้ังปา้ย 1 ปา้ย

250,000 976,000 976,000 726,000 476,000

งบประมาณ
ที่ โครงการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

วตัถุประสงค์

 -109-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
71 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนหนิคลุก กวา้ง 4 ม.ยาว 500ม. - - 250,000 250,000 - ถนนหนิคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 เมตร ปริมาตร 576 กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
จากสามแยกท้ายหมู่บา้น อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามแบบที่อบต.กําหนด พร้อม ยาว 720 เมตร ในหมู่บา้น
ไปส่ีแยกโคกดงเค็ง วางท่อระบายน้ํา

72 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นนาง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนหนิคลุก กวา้ง 4 ม.ยาว 720ม.  -  - 300,000 300,000 - ถนนหนิคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนูเรียน  การบรรจง-นานายดี สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 เมตร ปริมาตร 576 กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
การบรรจง บา้นโนนน้อย หมู่ 10 อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามแบบที่อบต.กําหนด พร้อม ยาว 720 เมตร ในหมู่บา้น

วางท่อระบายน้ํา
73 ก่อสร้างถนนหนิคลุกจากสาม เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 750 ม.หนา  - 120,000 120,000 120,000 - ถนนหนิคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยก ม.10 -บา้นหนองไผ่  ถึง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 0.20 ม.ปริมาณลูกรัง 600 ลบม. กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
สระส่ีเหล่ียม หมู่ 7 อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมท่อ  1  จุด  8  ท่อน 40X100 ยาว 750 เมตร ในหมู่บา้น

74 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 11- เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80เมตร 100,000  -  - 100,000 - ถนนลูกรังกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลําหว้ย (ฝายน้ําล้น) สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ สูง 1 เมตร หนา 0.50 เมตร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย

อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาณดินลูกรัง 320 ลบม. 80 เมตร ในหมู่บา้น
75 ก่อสร้างถนนหนิคลุกจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 720ม. 200,000  -  - 200,000 - ถนนหนิคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โนนสุวรรณพฒันา หมู่ 12 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 เมตร ตามแบบที่อบต. กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
และบา้นโกรก หมู่ 3 ถึง บา้น อย่างสะดวกรวดเร็ว กําหนด พร้อมวางท่อระบายน้ํา ยาว 720 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
โคกหนองแวง หมู่ 2 หมู่บา้น

300,000 120,000 670,000 970,000 0

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
76 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.  - 300,000 300,000  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ท่อระบายน้ําจากบ้านนางออ่น สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ผิวจราจรไม่ 4 ม.ยาว 100 สะดวกในการสัญจรภาย
ถึงบา้นนางเนตร  ยิ้มสมุด อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบที่ เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
บา้นโนนตาเถร หมู่ 1 อบต.กําหนด พร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู่บา้น

77 เพิม่ระดับถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง ๕ ม.ยาว 235 ม.  - - 846,000 846,000 360,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายสมส่วน - บา้น สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ 1,175 ตร.ม. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
นายรัตน์   ยิ้มสบาย อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมดินถมปรับระดับ 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 1 หมู่บา้น

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 2 เมตร ยาว  - 20,400 20,400 - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยบา้นนางสาวเที่ยง  โมรานอก สําหรับใช้ในการคมนาคม 17 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 1 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 20 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายหมัน่ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 40  - 129,600 129,600 129,600 129,600 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คนหลัก - บา้นนายเอี่ยม  เกิดโมลี สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ผิว 3 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 1 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 120 ตร.ม 40 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
0 450,000 1,296,000 975,600 489,600รวม
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานกว้าง 2 เมตร ยาว 17 เมตร - 20,400 20,400 - - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เส้นหน้าบ้านนางสาวเที่ยง โมรานอก สําหรับใช้ในการคมนาคม หนา 0.15 เมตร พืน้ที่คอนกรีต นกวา้ง 2 เมตร สะดวกในการสัญจร
บา้นโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 34.00 ตารางเมตร  ยาว 17 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
81 ปรับปรุงถนนเดิม สายแยกกลาง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร - 500,000 - - - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่บา้น (ถนนสาย นม.1022) สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 150 เมตร หนา 0.5  เมต กวา้ง 6 เมตร สะดวกในการสัญจร
ลงไปถึงศาลากลางบา้น (ตรงไป แยกซ้าย) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. ลงไหล่ทาง ยาว 1,230 ม. ภายในหมู่บา้นและ
สถานที่ บา้นโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ดินลูกรัง 2 ข้าง ปริมาตรถมไม่น้อยกวา่ 562.50 ระหวา่งหมู่บา้น

82 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังวดั เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 80 เมตร 25,000  -  -  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จรดวดับา้นโคกหนองแวง ม.2 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ สูง 1 เมตร หนา 0.50 ม. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย

อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาณดินลูกรัง 320 ลบม. 80 เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น
83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 3.50 ม.หนา 0.10 ม. 150,000 150,000  -  - - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น สายข้างบา้น สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 110 .00 ม.พืน้ที่ผิวจราจรไม่ กวา้ง 3.50 ม. สะดวกในการสัญจรภาย
นางสุภาพร  การบรรจง อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 385 ตร.ม.พร้อมวางท่อ ยาว 110 ม. ในหมู่บา้นและระหวา่ง
บา้นโคกหนองแวง หมู่ 2 ระบายน้ําคอนกรีต จํานวน 6 ท่อน หมู่บา้น

175,000 670,400 20,400 0 0รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



 แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. เพือ่ปอ้งกันน ้าท่วมขัง วางท่อระบายน ้า  ขนาด Ø - 200,000 - - - วางท่อระบายน ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าโรงเรียนวดับา้นโคกหนองแวง ถนนภายในหมู่บา้น ๐.๓๐ เมตร  ระยะทางรวมบอ่พกั ระยะทางรวม ความสะดวก

หมู่ที่ ๒ ๑๙๐ เมตร ดินถมหลังท่อลึกเฉล่ีย บอ่พกั ๑๙๐ เมตร ช่วยระบายน ้า

๐.๕๐ เมตร  ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ถมดินหลังท่อลึกเฉล่ีย รอบหมู่บา้น

85 ก่อสร้างถนน คสล. วางท่อจาก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 100ม. 200,000  -  - 200,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บา้นนางบญุมาถึงถนน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ตามแบบที่ อบต. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
มิตรภาพบา้นโกรก หมู่ที่ 3 อย่างสะดวกรวดเร็ว 100 เมตร ในหมู่บา้น

86 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 100 ม.  - 200,000 200,000  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายอาน-บา้นนางประหยัด สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ตามแบบที่ อบต. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโกรก หมู่ 3 อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมวางท่อระบายน้ํา 100 เมตร ในหมู่บา้น

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. 400,000  -  - 400,000 400,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมเหล็กจากบา้นนางรอด - สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ตามแบบที่ อบต. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
นานายประยงค์  หมู่ที่ 3 อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. 200 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
600,000 400,000 200,000 600,000 400,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

88 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 600ม. 200,000  - 200,000 200,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
วางท่อบา้นนางลําปางถึงบา้น สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ตามแบบที่ อบต. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
นายประนอม บา้นโกรก หมู่ที่ 3 อย่างสะดวกรวดเร็ว 100 เมตร ในหมู่บา้น

89 ขยายไหล่ทางถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 100,000  - - - - ไหล่ทางข้างละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากปอ้มยามบา้นโกรก หมู่ 3 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ผิวจราจร 0.50 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ถึง ถนนมิตรภาพ อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 150 ตรม. ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น

90 ก่อสร้างถนนผิวยางชนิด เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนผิวยาง กวา้ง 5 เมตร - 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนนผิวยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต บนผิวทาง สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร
ถนนคอนกรีตเดิม บา้นโนนสุวรรณพัฒนา ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตร.ม. ยาว 600 เมตร ภายในหมู่บา้นและ
หมู่ที่ 12 ถึงหน้าวดับา้นโกรก ม.3 ระหวา่งหมู่บา้น

91 ก่อสร้างถนน คสล.จากศาล เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 216ม. 520,000  -  -  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ปูต่า - ประปาหมู่บา้น หมู่ 4 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโนนไพรวลัย์ อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 864 ตรม. ตามแบบที่ 216 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

อบต.กําหนด หมู่บา้น
820,000 900,000 1,100,000 1,100,000 900,000รวม
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
92 ก่อสร้างถนน คสล.สายถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 150 ม.หนา 500,000  -  - - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เดิม บ้านโนนไพรวลัย์ หมู ่4-บ้าน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 0.15 ม.พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หนองไผ่ หมู่ 7 อย่างสะดวกรวดเร็ว 750 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ํา 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
 (ช่วงบา้นโนนไพรวลัย์) หมู่บา้น

93 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 130ม. 200,000  -  - 200,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
วางท่อบา้นนายจํารัส ถึงบา้น สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ตามแบบที่ อบต. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
นายเยี่ยม บญุภกัดี อย่างสะดวกรวดเร็ว 100 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
บา้นท่าวดั  หมู่ที่ 5 หมู่บา้น

94 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 130ม. 200,000  - 200,000 200,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ข้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.20 ม.ตามแบบที่ อบต. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโคกหนองแวง อย่างสะดวกรวดเร็ว 100 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
บา้นท่าวดั   หมู่ที่ 5 หมู่บา้น

95 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 200 ม. 500,000  -  - 500,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ท่อจากบา้นผู้ช่วยบญุเล้ียง - สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
คูสระ หมู่ที่ 5 อย่างสะดวกรวดเร็ว 800 ตรม.พร้อมท่อระบายน้ํา 200 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

ศก.0.30 ม.จํานวน 6 ท่อน หมู่บา้น
96 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 250ม. 600,000  - 600,000  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางลอย-บา้นนางตุ้ม หมู่ที่ 5 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 4 ม.ยาว 250 สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นท่าวดั อย่างสะดวกรวดเร็ว 1,000 ตรม. เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
2,000,000 0 800,000 900,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
97 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 100ม.  -  - 240,000  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางอารีย์ - ศาลปูต่า สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่น้อย 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองม่วง หมู่ 6 อย่างสะดวกรวดเร็ว กวา่ 400 ตรม. 100 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
98 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวดั เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 100ม.  -  -  - 240,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหนองม่วง ม.6 -สุดเขตบา้น สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่น้อย 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ดอนตะหนิน อ.บวัใหญ่ อย่างสะดวกรวดเร็ว กวา่ 400 ตรม. 100 เมตร ในหมู่บา้น

99 กอ่สร้างถนน คสล.ต่อจากบ้าน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 100ม. 240,000  -  -  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางไผ่ - บา้นนางอยู่ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่น้อย 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองม่วง หมู่ 6 อย่างสะดวกรวดเร็ว กวา่ 400 ตรม. 100 เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น

100 ก่อสร้างถนน คสล.จาก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 150ม.  - 360,000  -  - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ศาลากลางบา้น-สุดเขตถนน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่น้อย 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองม่วง หมู่ 6 อย่างสะดวกรวดเร็ว กวา่ 600 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น

101 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นนาย เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. 360,000  -  - 360,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บรรจง   ทองดีนอก - ประปา สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 6 อย่างสะดวกรวดเร็ว 600 ตารางเมตร 150 เมตร ในหมู่บา้น

102 กอ่สร้างถนน คสล. จากทางโค้ง เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. 360,000  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ไปถึงบา้นนางสุธชีา  บนินอก อย่างสะดวกรวดเร็ว 2,500 ตารางเมตร 150 เมตร ในหมู่บา้น

103 ก่อสร้างถนน คสล.จากวดั เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 100,000  -  -  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บา้นหนองไผ่ถึงสระส่ีเหล่ียม สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 100 เมตร หนา 0.15 ม. ตาม 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หมู่ 7 อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.กําหนด 100 เมตร ในหมู่บา้น

1,060,000 360,000 1,240,000 1,600,000 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
104 ปรับปรุงถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานถนน คสล. ทับถนนเดิม  - 430,000 430,000  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สถานที่ บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อย่างสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 พิน้ที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. 150 เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น

๑๐๕ ก่อสร้างถนน คสล.เข้าศูนย์ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 100,000 100,000  -  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เทคโนโลยีเกษตรกรรม สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 100 เมตร หนา 0.15 ม. ตาม 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นหนองไผ่  หมู่ 7 อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.กําหนด 100 เมตร ในหมู่บา้น

๑๐๖ ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว  -  -  - 100,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายโต ม.7 - โคกดงเค็ง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 100 เมตร หนา 0.15 ม. ตาม 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อ.คง อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.กําหนด 100 เมตร ในหมู่บา้น

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหน้าบ้าน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 40  - 72,000 72,000 72,000 72,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางอุทาน - สามแยก บ้านหนองไผ่ สําหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ผิว 3 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
หมูท่ี่ 7 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 120 ตร.ม 40 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
108 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร  - 192,000 192,000 192,000 192,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นนางพะเยาว-์ อุไรวลัย์ สําหรับใช้ในการคมนาคม หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ผิว 320 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
บา้นหนองไผ่  หมู่ที่ 7 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร 80 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากทางโค้งถนนเชื่อม หมู่ที่ 7, สําหรับใช้ในการคมนาคม หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ผิว 1,000 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
หมู่ที่ 10 บา้นนางแสงดาว ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร 200 เมตร ภายในหมู่บา้นและ
รวมครบรีุ บา้นโนนน้อย หมู่ที่ 10 ระหวา่งหมู่บา้น

100,000 1,394,000 1,294,000 964,000 864,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากทางเข้า เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน  -กวา้ง 5 เมตร ยาว 90 เมตร สูง  - 270,000 270,000 270,000 270,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่บา้น - บา้นนายกนก  อุตรัตน์ สําหรับใช้ในการคมนาคม 0.50 เมตร พืน้ที่ผิว 450 ตร.ม. 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
พร้อมวางท่อ บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  -ท่อระบายน้ํา ศก.0.30 เมตร  - 54,000 54,000 54,000 54,000 90 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

จํานวน 85 ท่อน บอ่พกั 5 บอ่ ระหวา่งหมู่บา้น

๑๑๑ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ต่อจากลาน เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรม สร้างลานขนาดกวา้ง - 115,000 - - - ลาน กว้าง ๑๑.๐๐ ประชาชนมีพื นที่ กองช่าง

เอนกประสงค์ฝ่ังสระหนองทุ่งน้อย ของคนในชุมชน ๑๑.๐๐ เมตร ยาว  ๒๐.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒๐.๐๐ ใช้ร่วมกิจกรรม

บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ หนา ๐.๑๕ เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ เมตร หนา ๐.๑๕ ในชุมชน

๒๒๐.๐  ตารางเมตร ต่อจากลาน

เอนกประสงค์ฝ่ังสระหนองทุ่งน้อย

112 ขยายไหล่ทาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง - 113,000 - - - ไหล่ทางกวา้ง ๑.๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ฝ่ังซ้ายเข้าตัวหมู่บา้น ความปลอดภยัในการใช้ ประมาณ ๔๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย เมตร ยาว ๔๗๐ ความสะดวก

ไปทางวัดบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ถนน  และได้รับความ ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร  ในการใช้ถนน

สะดวกในการเดินทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ ๑,๔๑๐

ลูกบาศก์เมตร

113 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนองไผ่ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว  - 360,000  -  -  - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไปบา้นโสกแซง หมู่ 8 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 150 เมตร หนา 0.15 ม.พืน้ที่ผิว 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย

อย่างสะดวกรวดเร็ว จราจรไม่น้อยกวา่ 600 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้น,ระหวา่งหมู่บา้น
114 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 360,000  -  -  -  - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสมพงษ ์ จําปาเรือง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 150 เมตร หนา 0.15 ม.พืน้ที่ผิว 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
 -สวนนายวรีะ บา้นโสกแซง หมู่ 8 อย่างสะดวกรวดเร็ว จราจรไม่น้อยกวา่ 600 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้น

360,000 912,000 324,000 324,000 324,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
115 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 360,000  -  -  -  - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสุข - ทางสาธารณะ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 150 เมตร หนา 0.15 ม.พืน้ที่ผิว 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ประโยชน์ บา้นโสกแซง หมู่ 8 อย่างสะดวกรวดเร็ว จราจรไม่น้อยกว่า 600 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้น,ระหวา่งหมู่บา้น

๑๑๖ ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. 300,000  -  - 300,000 - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางธง เทินสระเกษ ไปจรด สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ถนนไปบา้นโสกแซง หมู่ที่ 8 อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบที่ 100 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

อบต.กําหนด หมู่บา้น
117 เพิม่ระดับถนน คสล.เดิม จาก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. -  - 360,000 360,000 360,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นนางชม  ชิณวงค์  ถึง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
โรงเรียนบา้นโนนตาเถร อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 600 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
หมู่ 9 หมู่บา้น

118 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. 360,000  - 360,000 360,000  - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ตลาดโนนตาเถร หมู่ 9  ซอย สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นนางละมุล  พรมขันธ์ อย่างสะดวกรวดเร็ว 600 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้น,ระหวา่งหมู่บา้น

119 กอ่สร้างถนนคอนกรีต จากสาม เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 180,000 180,000 - - - ถนน คสล. กว้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แยกบา้นนางแตงอ่อน ไปวดั สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 5 เมตร ยาว 60 ม. สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 9 อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ในหมู่บา้น

120 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมยกระดับ เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  -  - 900,000  -  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ความสูงจากแยก รร.โนนตาเถร- สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
รพสต.โนนตาเถร หมู่ที่ 9 อย่างสะดวกรวดเร็ว ในหมู่บา้น

1,200,000 180,000 1,620,000 1,020,000 360,000รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
121 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง เชื่อม เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล. กว้าง 1 เมตร 210,000 210,000 - - - ถนน คสล. กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระหวา่งทางเท้ากับถนนเดิม สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาวรวม 700 เมตร หนา 0.10 1 เมตร ยาว 700 ม. สะดวกในการสัญจรภาย

ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อย่างสะดวกรวดเร็ว เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 700 ในหมู่บา้นและระหวา่ง

1022 ทางเท้า 2 ฝ่ังจากร้านเด่น ตารางเมตร หมู่บา้น

มาสามแยกวงเวยีนโนนตาเถร

บา้นตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9

122 ปรับปรุงถนนเดิม สายสามแยกบ้าน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานถนน คสล.กว้าง 5 เมตร  - 306,360 306,360  -  - ถนน คสล. กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางแตงอ่อน ถึง ศาลากลางบา้น สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 92 เมตร หน้า 0.5 เมตร 5 เมตร ยาว 92 สะดวกในการสัญจรภาย

สถานที่บา้นโนนตาเถร หมู่ที่ 9 อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. ลงไหล่ทางดิน เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น

ลูกรับ 2 ขา้ง ดินถมปรับระดับสูง 0.50

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ขนาดปากกวา้ง 4 ม. ยาว 60 ม. 120,000  -  -  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบา้นนางจอมศรี  จันทวารี สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ 240 ตร.ม. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย

บา้นโนนน้อย หมู่ 10 อย่างสะดวกรวดเร็ว 60 เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น

330,000 516,360 306,360 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ

รวม
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วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
124 กอ่สร้างถนน คสล.จากสามแยก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 100 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นนางหนูเรียน -บา้นนายเรียง สําหรับใช้ในการคมนาคม หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ผิว 500 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
ชุมวงศ์  บา้นโนนน้อย หมู่ที่ 10 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร 100 เมตร ภายในหมู่บา้นและ

ระหวา่งหมู่บา้น
125 ก่อสร้างถนน คสล.ถนน เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 100,000  -  -  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เพชรสุวรรณ บา้นโคกใหญ่ฯ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 100 เมตร หนา 0.15 ม. ตาม 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หมู่ที่ 11 อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.กําหนด 100 เมตร ในหมู่บา้น,ระหวา่งหมู่บา้น

126 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน กวา้ง 4 ม.ยาว 200 ม.หนา0.20 32,000  - 32,000 32,000 - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ํา สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ม.ปริมาณลูกรัง 160 ลบม. กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ซอยรัตนะ, ซอยทองดี หมู่ที่ 11 อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 เมตร ในหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น

๑๒๗ ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว  - 460,000 460,000 - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เชื่อมระหวา่งตําบลโนนตาเถร สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ 160 เมตร หนา 0.15 ม. 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ถึงเขตตําบลคูขาด อําเภอคง อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม. ไหล่ทาง 100 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
สถานที่บา้นโคกใหญ่พฒันา ม.11 ลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม.ปริมาตรดินลูกรัง หมู่บา้น

ไม่น้อยกวา่ 32 ลบ.ม.วางท่อ คสล.ขนาด 0.30 ม.
จํานวน 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน ร่วม 16 ท่อน ปา้ย 1 ปา้ย

๑๒๘ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 150 ม.  - 300,000 300,000  - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางมณี - บา้นนายริน หมู่ 12 สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย

อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 6,000 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
หมู่บา้น

132,000 1,060,000 1,092,000 332,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
129 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 5 ม.ยาว 60 ม.  - - 180,000 180,000 180,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายบรรณรงค์ - บา้นนางปุน่ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หมู่ที่ 12 อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 300 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง

หมู่บา้น
130 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กวา้ง 5 ม.ยาว 30 ม.  - - 90,000 90,000 90,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางเมี้ยน ถึง บา้นน.ส.อนงค์ สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ลักษณ์  บ้านโนนสุวรรณพัฒนา อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 150 ตรม. 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
หมู่ 12 หมู่บา้น

131 ก่อสร้างพืน้คอนกรีตด้านหน้า  -เพือ่ใหไ้ด้รับความสะดวก ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 36,000  -  -  -  - พืน้ที่คอนกรีต ผู้สูงอายุได้รับความ กองช่าง
ทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ จากการเดินทางระหวา่ง 15 เมตร ยาว 7 เมตรหนา กวา้ง 15 เมตร สะดวกและปลอดภยั
ชีวติผู้สูงอายุ (เชื่อมระหวา่งตัว อาคาร 10 เซนติเมตร พืน้ที่ผิว ยาว 7 เมตร
อาคารกับถนน)  -เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้รับ คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 105 หนา 10 ซม.

ความปลอดภยั ตารางเมตร
132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า เพือ่สร้างทางเข้าบอ่ทิ้งส่ิงปฏกิูลปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  5 เมตร - - 500,000 - - ถนน คสล. มีถนนเข้าสัญจรสะดวก กองช่าง

และบริเวณบอ่ทิ้งส่ิงปฏกิูล ได้สะดวก และมีบริเวณพืน้ที่ ในพืน้ที่ 2 ไร่ ลานคอนกรีต ในการใหบ้ริการทิ้งส่ิงปฏฏิลุ
พร้อมล้อมร้ัวแนวเขต มีร้ัวแนวเขตที่ชัดเชน พร้อมร้ัวแนวเขต และมีแนวร้ัว
โคกหนองผ่ือ หมู่ที่ 7

36,000 0 770,000 270,000 270,000

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
133 ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหป้ระชาชน ได้มีถนน  -ฝ่ังที่ 1 ระยะ 122 เมตร 500,000  -  -  - - ฟตุบาตร กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟตุบาตทางเท้า 2 ฝ่ัง สําหรับใช้ในการคมนาคมได้  -ฝ่ังที่ 2 ระยะ 133 เมตร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ฝ่ังที่ 1 ซ.บ.นางชัน-ศาลปูต่า อย่างสะดวกรวดเร็ว บา้นโนนตาเถร หมู่ที่ 1 150 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่ง
ฝ่ังที่ 2 ซ.บ.น.ส.กันชยา-บา้น หมู่บา้น
นายชํานาญ ยิ้มสมุด

134 วางท่อระบายน้ําจากศาลปูต่า - เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อระบายน้ํา คสล.ø 0.60 ม.  - 600,000  -  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
นานายประจวบ  วงศ์คูณ ภายในหมู่บา้น พร้อมบอ่พกั  ระยะทาง 150 ม. คสล. ขนาด จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 1 0.60 เมตร

135 วางท่อระบายน้ําจากศาลปูต่า- เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อระบายน้ํา คสล.ø 0.60 ม. 100,000  -  -  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
นานางชัน  สีอ่อนนอก ภายในหมู่บา้น พร้อมบอ่พกั  ระยะทาง 120 ม. คสล. ขนาด จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นโนนตาเถร  หมู่ 1 0.60 เมตร

136 ก่อสร้างร่องระบายน้ําจากบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อระบายน้ํา คสล.ø 0.60 ม.  -  -  - 100,000 - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
นางหวาด  ประจิตร ถึงสาม ภายในหมู่บา้น พร้อมบอ่พกั  ระยะทาง 120 ม. คสล. ขนาด จากบา้นเรือนได้สะดวก
แยกศาลา หมู่ 1 0.60 เมตร

137 วางท่อระบายน้ําพร้อมบอ่พกั เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อระบายน้ํา คสล.ø 0.60 ม. 150,000  -  -  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ถนนเส้นไปวดัโนนตาเถร จาก ภายในหมู่บา้น พร้อมบอ่พกั  ระยะทาง 120 ม. ระยะทาง 120 จากบา้นเรือนได้สะดวก
นานางเจียมจิตบรรดาศักด์ิ เมตร
สุดสายถนนคอนกรีต หมู่ 1

750,000 600,000 0 100,000 0
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก

 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

138 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 80 ม.ยาว 80 ม. ลึก 200,000  -  -  - - รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

ฝาปดิจากบา้นนางสาวฟกั - ภายในหมู่บา้น ตามสภาพ กวา้ง 80 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก

บา้นนายธง หมู่ 2 ยาว 80 ม.

139 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 80 ม.ยาว 80 ม. ลึก  -  - 200,000  - - รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

ฝาปดิจากบา้นนางสําลีถึง ภายในหมู่บา้น ตามสภาพ กวา้ง 80 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก

บา้นนายสงวน  หมู่  2 ยาว 80 ม.

140 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 80 ม.ยาว 80 ม. ลึก  - 100,000  -  - 100,000 รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

ฝาปดิบา้นนางวุ้น  การบรรจง - ภายในหมู่บา้น ตามสภาพ กวา้ง 80 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก

นางรัชนี  กิ่งสวสัด์ิ หมู่ 2 ยาว 80 ม.

141 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 80 ม.ยาว 80 ม.ลึก  -  - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ฝาปดิ จากบา้นนางปานถึงบา้น ภายในหมู่บา้น ตามสภาพพร้อมฝาปดิ ระยะทาง กวา้ง 80 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก
นายกัณหา การบรรจง หมู่ 2 120 เมตร ยาว 80 ม.

200,000 100,000 300,000 100,000 200,000
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ที่ โครงการ

รวม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
142 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ําเส้น  - 200,000  -  -  - ท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

หน้าโรงเรียนบา้นโคกหนองแวง ภายในหมู่บา้น ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง คสล. จากบา้นเรือนได้สะดวก
หมู่ที่ 2 รวมบอ่พกั 190.00 เมตร ดินถมหลัง

ท่อลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ใช้ท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
บอ่พกัฝาตะแกรง จํานวน 12 บอ่

143 วางท่อระบายน้ําจากหน้าบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ยาว 100 เมตร - 80,000 80,000  - - รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
อาจารย์พษิณุพร บญุเรือน ภายในหมู่บา้น วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กวา้ง 80 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก
ออกไปหน้าบา้น นายแสงจันทร์ 0.40 เมตร บอ่พกัจํานวน 7 บอ่ ยาว 80 ม.
บา้นโคกหนองแวง หมู่ที่ 2

144 วางท่อระบายน้ําข้ามถนนเส้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ท่อ ø 0.30 เมตรยาว 450เมตร 100,000 200,000  -  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บา้น ลึกตามสภาพ พร้อมบอ่พกัน้ํา กวา้ง 1 เมตร จากบา้นเรือนได้สะดวก

ยาว 450 เมตร

145 วางท่อระบายน้ําภายใน เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ท่อ ø 0.30 เมตรยาว 450เมตร  -  - 200,000  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
หมู่บา้น หมู่ 3 ภายในหมู่บา้น ลึกตามสภาพ พร้อมบอ่พกัน้ํา 1 เมตร ยาว จากบา้นเรือนได้สะดวก

450 เมตร

100,000 480,000 280,000 0 0

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

 -125-



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
146 วางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อระบายน้ํา ขนาด ศก 0.60 500,000 500,000 500,000  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

บา้นโกรก หมู่ 3 ภายในหมู่บา้น เมตร พร้อมบอ่พกั ระยะทางรวม ขนาด 0.60 ม.   จากบา้นเรือนได้สะดวก
 -เส้นบา้นนางธานี  ไปแดน - บา้นนางพิกลุ 300 เมตร
 -เส้นจากสามแยกบา้นโกรก-บา้นนางบญุมา

 -เส้นจากบา้นนางไหวพริบ
147 วางท่อระบายน้ํา คสล.จุดบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 100,000  - 100,000  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

นายบญุช่วยถึงบา้นนายบญุถิ่น ภายในหมู่บา้น 450 เมตร ลึกตามสภาพ 1 เมตร ยาว จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นโกรก หมู่ 3 450 เมตร

148 วางท่อระบายน้ํา คสล.จาก เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 100,000  -  - 100,000 - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
บ้านนางธานีถงึบ้านนางกหุลาบ ภายในหมู่บา้น 450 เมตร ลึกตามสภาพ 1 เมตร ยาว จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นโกรก หมู่ 3 450 เมตร

149 ก่อสร้างท่อระบายน้ําจากบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 100,000 100,000  -  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
พอ่เล่ือน ถึงบา้นนางอ่อน ภายในหมู่บา้น 450 เมตร ลึกตามสภาพ 1 เมตร ยาว จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นโกรก  หมู่ 3 450 เมตร

150 วางท่อระบายน้ําภายใน เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ท่อ ø 0.30 เมตรยาว 450เมตร  -  - 200,000 200,000 200,000 วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
หมู่บา้น หมู่ 4 ภายในหมู่บา้น ลึกตามสภาพ พร้อมบอ่พกัน้ํา 1 เมตร ยาว จากบา้นเรือนได้สะดวก

450 เมตร
800,000 600,000 800,000 300,000 200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
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รวม

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
151 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 2 ฝ่ัง เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว - 300,000 300,000 300,000 - รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

เส้นแยกไปวดัโนนไพรวลัย์ ม.4 ภายในหมู่บา้น 450 เมตร  ลึกตามสภาพ กวา้ง 0.30 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก
ยาว 450 ม.

152 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 2 ฝ่ังถนน เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว  - 300,000 300,000 300,000 - รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
กลางบา้นพร้อมฝาปดิ หมู่ 4 ภายในหมู่บา้น 450 เมตร  ลึกตามสภาพ กวา้ง 0.30 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก

ยาว 450 ม.
153 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร   - 200,000  -  - 200,000 รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

ฝาปิดจากหมู่บ้านทั้ง 2 ฝ่ังของ ภายในหมู่บา้น ตามสภาพพร้อมฝาปดิ กวา้ง 80 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก
ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านท่าวัด ม.5 ระยะทาง  120 เมตร

154 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  -  - 200,000  - 200,000 รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ฝาปดิจุดกลางหมู่บา้นท่าวดั- ภายในหมู่บา้น ตามสภาพพร้อมฝาปดิ กวา้ง 80 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก
นานางกุหลาบ  หมู่ 5 ระยะทาง  120 เมตร

155 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 80 ม.ยาว 80 ม. ลึก 100,000  -  -  - 100,000 รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ฝาปดิจุดบา้นนายภู ่-นานาย ภายในหมู่บา้น ตามสภาพพร้อมฝาปดิ ระยะทาง กวา้ง 80 เมตร จากบา้นเรือนได้สะดวก
เจริญ  บา้นท่าวดั  หมู่ 5 120 เมตร ยาว 80 เมตร

100,000 800,000 800,000 600,000 500,000รวม
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
156 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําจาก เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ระยะทาง  1,500 เมตร 100,000  -  -  - 100,000 ระบบท่อส่งน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

ลําหว้ยวงัหนิ-บา้นท่าวดั ภายในหมู่บา้น ลําหว้ยวงัหนิ จากบา้นเรือนได้สะดวก
หมู่ที่ 5

157 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 80 ม.ยาว 80 ม. ลึก  -  - 100,000  - 100,000 รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ปดิภายในหมู่บา้น หมู่ 6 ภายในหมู่บา้น ตามสภาพพร้อมฝาปดิ ระยะทาง กวา้ง 80 เมตร จากบา้นเรือนได้สะดวก

120 เมตร ยาว 80 เมตร

158 ก่อสร้างท่อระบายน้ําจากหน้าบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ระยะทาง 400 เมตร - - 400,000    400,000    400,000    รางระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
นายบณัฑิต จันทรเนตร พร้อมบอ่ ภายในหมู่บา้น ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม. จากบา้นเรือนได้สะดวก
พกัไปถึงหน้าบา้นนายเยี่ยม พร้อมบ่อพักน้ํา จํานวน 10 บ่อ

บญุภกัดี 

159 ก่อสร้างท่อระบายน้ําจากบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อ คสล. Ø 0.30 ม. พร้อม 250,000  -  -  - 250,000 วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
นายโต อุยนา-ส่ีแยกบา้นผู้ช่วย ภายในหมู่บา้น บอ่พกัน้ํา ระยะทางรวม 400 ระยะทาง 400 จากบา้นเรือนได้สะดวก
สามารถ  ทองดีนอก หมู่ที่ 7 เมตร เมตร

350,000 0 500,000 400,000 850,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

160 วางท่อระบายน้ําจาก เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อ คสล. Ø 0.30 ม. พร้อม 250,000  - 250,000 250,000 250,000 วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

ปอ้มตํารวจถึงศาลาประชาคม ภายในหมู่บา้น บอ่พกัน้ํา ระยะทางรวม 400 ระยะทาง 400 จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นตลาดโนนตาเถร หมู่ 9 เมตร เมตร

161 วางท่อระบายน้ําจากสวนนางล้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ท่อ คสล. ศก. 0.60 ม. - - 262,500 262,500 262,500 วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ถึง ถนนมิตรภาพ ภายในหมู่บา้น พร้อมบอ่พกั ระยะทางรวม ระยะทาง 250 จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 250 เมตร เมตร

162 ก่อสร้างท่อระบายน้ําจากบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อ คสล. Ø 0.30 ม. พร้อม  -  -  - 100,000 - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
นางเช้า ถึงหน้าบา้นนางโรม ภายในหมู่บา้น บอ่พกัน้ํา ระยะทางรวม 400 เมตร ระยะทาง 400 จากบา้นเรือนได้สะดวก
หมู่ 9 เมตร

163 วางท่อระบายน้ําพร้อมฝาปดิ เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อ คสล. Ø 0.30 ม. พร้อม  - 100,000  -  -  - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
จุดสระวดั ถึงทางเข้าบา้น ภายในหมู่บา้น บอ่พกัน้ํา ระยะทางรวม 400 เมตร ระยะทาง 400 จากบา้นเรือนได้สะดวก
โนนน้อย หมู่ 10 เมตร

250,000 100,000 512,500 612,500 512,500รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
164 วางท่อระบายน้ําพร้อมฝาปดิ เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก วางท่อ คสล. Ø 0.30 ม. พร้อม 100,000  - 100,000  - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

จุดบา้นนางประสิทธิ์ถึงนา ภายในหมู่บา้น บอ่พกัน้ํา ระยะทางรวม 400 ระยะทาง 400 จากบา้นเรือนได้สะดวก
นายสมพร  บา้นโนนน้อย หมู่ 10 เมตร เมตร

165 ก่อสร้างท่อระบายน้ําจาก เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ท่อระบายน้ํา คสล. ศก. 0.40 ม. 250,000  -  -  - 250,000 ท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
โคกน้อย - สระหนองข้าว ภายในหมู่บา้น พร้อมบอ่พกั ระยะทางรวม ระยะทาง 200 จากบา้นเรือนได้สะดวก
หมู่ 11 200 เมตร เมตร

166 วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ท่อระบายน้ํา ศก.0.30 ม.จํานวน 250,000  -  -  - 250,000 ท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
บอ่พกัต่อจากแยก บ.โกรก หมู่ 3 ภายในหมู่บา้น 125 ท่อน บอ่พกัสําเร็จรูป กวา้ง 1 เมตร จากบา้นเรือนได้สะดวก
ออกมาวดับา้นโกรกโนนสุวรรณฯ จํานวน 15 บอ่ ยาว 450 เมตร

167 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  - 100,000  -  - - รางระบายน้ํา ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ฝาปดิจากบา้นนางไพร -ส่ีแยก ภายในหมู่บา้น พร้อมบอ่พกั กวา้ง 0.30 สะดวกในการสัญจรไปมา

เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้น
168 ปรับปรุงถนนข้างลําหว้ยใหเ้ปน็ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีถนน ขนาดปากกวา้ง 4 ม.ยาว 60 ม. 150,000  - 150,000  - - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนคอนกรีตบา้นหว้ยวงัจาน สําหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. พืน้ที่ผิวจราจรไม่ กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรไปมา
บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ 11 อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่  240  ตรม. ยาว 60 เมตร ในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้น

750,000 100,000 250,000 0 500,000

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
169 วางระบบประปาใหม่ทั้งระบบ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําประปาวางระบบประปาบา้นโนนสุวรรณฯ -  - 500,000 500,000 500,000 ขยายประปา ประชาชนได้มีน้ําประปา กองช่าง

ภายในบา้นโนนสุวรรณพฒันา ไวใ้ช้ในการอุปโภค บริโภค ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ขยายท่อเมนเดิม ความยาวขนาด ไวใ้ช้ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ 12 และบา้นโกรก หมู่ 3 350 เมตร

170 วางท่อระบายน้ําพร้อมบอ่พกั เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้ ปริมาณงาน วางท่อ ศก. 0.40 300,000  -  -  - - วางท่อระบาย ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
สายบา้นตลาดโนนตาเถรไปวดั สะดวกภายในหมู่บา้น เมตร จํานวน  180  ท่อน บ่อพัก น้ํา จํานวน จากบา้นเรือนได้
บา้นโนนตาเถร (ช่วงหน้าบา้น ขนาด 1.00x1.00x1.00  เมตร 10 บอ่ สะดวก
นายธเนศ  เหล่ือมทองหลางไป  จํานวน  10 บ่อ  ระยะทางรวม 190 เมตร

ถึงช่วงที่นานางบุง่  ยิ้มสมุด) จุดเร่ิมต้นโครงการ  N 15 27 3975

E 102 3002 73

จุดส้ินสุดโครงการ  N 15 27 4919

E 102 3002 40

171 วางท่อระบายน้ําและบอ่พกั เพือ่แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ํา 20,000  -  -  -  - ความยาว ไม่เกิดปญัหาน้ําท่วมขัง กองช่าง
ภายใน อบต.โนนตาเถร และเน่าเสีย ใช้วสัดุท่อพวีซีีเดิม  จํานวน วางท่อ เน่าเสียก่อใหเ้กิดโรค
 70 เมตร บอ่พกั  จํานวน 8 บอ่ 70 เมตร

172 วางท่อระบายน้ําบา้นนายกมล - เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ระยะทางรวม 150 เมตร ท่อระบาย  - 90,000 90,000 90,000 90,000 วางท่อระบาย ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
บา้นนายสาคร  บรรจงนอก ภายในหมู่บา้น น้ํา ศก.0.30 เมตร จํานวน 135 น้ํา จํานวน จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ท่อน บอ่พกัจํานวน 15 บอ่ 135 ท่อน

320,000 90,000 590,000 590,000 590,000รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
173 วางท่อระบายน้ําบา้นนางดําเนิน - เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ระยะทางรวม 200 เมตร ท่อระบาย  - 120,000 120,000 120,000 120,000 วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

บา้นนางสายสุนีย์  ทองดีนอก ภายในหมู่บา้น น้ํา ศก. 0.30 เมตร จํานวน 180 จํานวน 180 จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ท่อน บอ่พกัจํานวน  20 บอ่ ท่อน

174 วางท่อระบายน้ําพร้อมบอ่พกั เพือ่ เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ปริมาณงานงานวางท่อและบอ่พกั - 500,000 500,000 - - ท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ผันน้ํา จากสระปา่ช้าบา้นโกรก ภายในหมู่บา้น ระยะทางรวม 460 เมตร วางท่อ พร้อมบอ่พกั จากบา้นเรือนได้สะดวก
มายังสระบา้นโกรก (ที่ต้ังประปา ศก. 0.40 เมตร จํานวน 440 ท่อน
หมู่บา้น) บา้นโกรก หมูที่ 3 พร้อมฝาบอ่พกั

จํานวน 20 บอ่
175 วางท่อระบายน้ําพร้อมและบอ่พกั เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ปริมาณงานงานวางท่อและบอ่พกั - 300,000 300,000 - - ท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

พร้อมซ่อมผิวถนนเดิม สายกลาง ภายในหมู่บา้น ระยะทางรวม 120 เมตร วางท่อ พร้อมบอ่พกั จากบา้นเรือนได้สะดวก
หมู่บา้น สถานที่บา้นโกรก หมู่ที่ 3 ระบายน้ํา ศก. 0.40 เมตร จํานวน

110 ท่อน บอ่พกัฝา คสล. จํานวน
10 บ่อ งานพืน้ คสล.ทับหน้า ถนนเดิม

กว้าง 5 เมตร ยาว 55 ม.หนา 0.10 ม.

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 275 ตร.ม.
176 วางท่อระบายน้ําและบอ่พกั พร้อม เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ํา ระยะ - 400,000 400,000 - - ท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

ระบบท่อน้ําประปาสายกลางหมู่บ้าน ภายในหมู่บา้น ทางรวม 350 เมตร ท่อ ศก. 0.40 ม. พร้อมบอ่พกั จากบา้นเรือนได้สะดวก
สถานที่บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 จํานวน 335 ท่อน บอ่พกัฝา คสล.

จํานวน 15 บ่อ งานระบบท่อน้ําประปา

2 ฝ่ังระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 300 ม.

0 1,320,000 1,320,000 120,000 120,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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รวม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก

 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
177 วางท่อระบายน้าํจากบ้านนางนงนุช เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ระยะทาง 150 เมตร ท่อ คสล.  - 84,000 84,000 84,000 84,000 วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

เกิดโมลี - ศาลาประชาคม หมูท่ี่ 9 ภายในหมู่บา้น ศก. 0.30 เมตร  จํานวน  135 จํานวน 135 จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นตลาดโนนตาเถร ท่อน  บอ่พกั  15  บอ่ ท่อน

178 วางท่อระบายน้ําพร้อมบอ่พกั เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ปริมาณงานวางท่อและบอ่พกั ระยะ - 222,000 222,000 - - ท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ถนนจากบา้นนางชม ไปถึงบา้น ภายในหมู่บา้น ทางรวม 260 เมตร วางท่อขนาดเส้น พร้อมบอ่พกั จากบา้นเรือนได้สะดวก
นายปรีชา เพชรตะกั่ว ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
บา้นตลาดโนนตาเถร  หมู่ที่ 9' จํานวน 243 ท่อน บอ่พกั 17 บอ่

179 วางท่อระบายน้ําซอยอุดมทรัพย์ เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ระยะทางรวม 50 เมตร ท่อระบายน้ํา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บา้น ศก.0.30 เมตร จํานวน 45 ท่อน จํานวน  45 จากบา้นเรือนได้สะดวก

บอ่พกัน้ําจํานวน  5  บอ่ ท่อน

180 วางท่อระบายน้ํา พร้อมบอ่พกั เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก ท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 800,000 - - - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ถนนบา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บา้น ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบอ่พกั จํานวน 1,000 ท่อน จากบา้นเรือนได้สะดวก
ถึงแยกทางเข้าบา้นโสกแซง น้ําท่อ 1,000 ท่อน บอ่พกั
หมู่ที่ 8 จํานวน 50 บอ่

181 วางท่อระบายน้ํา จากบอ่พกัถนน เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก งานท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 30,000 - - - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
มิตรภาพถึงบอ่พกัเดิมถนนสาย ภายในหมู่บา้น ๐.30 x 1.00 เมตร  ชั้น 3 จํานวน 25 ท่อน จากบา้นเรือนได้สะดวก
2112 บา้นตลาดโนนตาเถร จํานวน  25 ท่อน
หมู่ที่ 9

830,000 606,000 606,000 384,000 384,000
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รวม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก

 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
182 วางท่อระบายน้ํา พร้อมบอ่พกั เพือ่ใหร้ะบายน้ําได้สะดวก งานท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 500,000 - - - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง

นานางบุง่  ยิ้มสมุด ตัดออกซอย ภายในหมู่บา้น ๐.40 x 1.00 เมตร  ชั้น 3 จํานวน 25 ท่อน จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นนายเปรม โม้มกลาง ถึง จํานวน  312 ท่อน
ถนนไปวดับา้นโนนตาเถร บอ่พกัน้ําพร้อมฝาปดิ จํานวน
ออกทุ่งนาถึงถนนมิตรภาพ 28 บอ่
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 9

183 ขยายเขตประปาจากแยกไปวัดบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ํา ท่อเมนต์ประปาพร้อมอุปกรณ์ขนาด  - 75,000 75,000 75,000 75,000 ขยายเขตประปา ประชาชนได้มีน้ําประปา กองช่าง
โนนตาเถร - ปอ้มยามตํารวจ ประปาไวใ้ช้ในการอุปโภค ศก. 3 นิ้ว ระยะทางรวม 250 เมตร ความยาวขนาด ไวใ้ช้ในการอุปโภค
โนนตาเถร บริโภค 250 เมตร บริโภค

184 ขยายประปาจากบา้นโกรก หมู่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําประปาขยายประปาบา้นโกรก หมู่ที่ 3  - 100,000  -  - - ขยายประปา ประชาชนได้มีน้ําประปา กองช่าง
ไปถึงบา้นมอสวรรค์   ดอนววั ไวใ้ช้ในการอุปโภค บริโภค ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ขยายท่อเมน ความยาวขนาด ไวใ้ช้ในการอุปโภค 
อําเภอคง เดิม ความยาวขนาด 350 เมตร 350 เมตร บริโภค

185 ขยายเขตประปาหลังหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําประปาระยะทาง 350 ม. - - 80,000 80,000 80,000 ขยายประปา ประชาชนได้มีน้ําประปา กองช่าง
ส่ีแยกบา้นนายภู ่ถึงบา้น ไวใ้ช้ในการอุปโภค บริโภค ท่อเมนต์ขนาด 2 นิ้ว ความยาวขนาด ไวใ้ช้ในการอุปโภค 
นางพนู ทองดีนอก บา้นท่าวดั 350 เมตร บริโภค
หมู่ที่ 5

186 ขยายเขตประปาจากสามแยก เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน้ําประปาขยายประปาบา้นโนนน้อย หมู่ที่ 10 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายประปา ประชาชนได้มีน้ําประปา กองช่าง
บา้นโนนน้อย หมู่ 10 - บา้น ไวใ้ช้ในการอุปโภค บริโภค ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ขยายท่อเมน ความยาวขนาด ไวใ้ช้ในการอุปโภค 
นางสาวชลธชิา  บลินอก เดิม ความยาวขนาด 500 เมตร 500 เมตร บริโภค

600,000 375,000 355,000 355,000 355,000

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม
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ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
187 ขยายประปาจากหน้าบา้นนายอุดม เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้ําประปา ขยายประปาบา้นโสกแซง หมู่ที่ 8 200,000  -  -  -  - ขยายประปา ประชาชนได้มีน้ําประปา กองช่าง

สมาชิกสภา อบต.ชัชชัย ไวใ้ช้ในการอุปโภค บริโภค ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ขยายท่อเมน ความยาวขนาด ไวใ้ช้ในการอุปโภค 
หมู่ที่ 8 เดิม ความยาวขนาด 500 เมตร 500 เมตร บริโภค

188 ขยายไหล่ทางจากโรงเรียนบา้น เพือ่ลดการเกิดอุบติัเหตุ ไหล่ทางกวา้ง ข้างละ 0.50 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไหล่ทางกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โคกหนองแวง -ทางเข้าวดับา้น ตลอดแนวระยะทาง 300 เมตร ข้างละ 0.50 ม. สะดวกในการสัญจรไปมา
โคกหนองแวง  หมู่ 2 ในหมู่บา้นและระหวา่ง
(ศาลปูต่า) หมู่บา้น

189 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า ม.1 เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
 -บา้นนางรอด ถึงบา้นนาย ได้มีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ระยะทาง  100 เมตร จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
  ชํานาญ   ยิ้มสมุด

190 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 1 จุด เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน 50,000  - 50,000 50,000 50,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
บา้นนายสุรพล ถึงบา้นนาง ได้มีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 1 จุด บา้นโคกหนองแวง หมู่ 2 จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
ต๋ิม บา้นโคกหนองแวง  หมู่ 2

191 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จาก เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน 100,000  - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
ปอ้มยามบา้นโกรก หมู่ 3 - ได้มีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 1 จุด บา้นโกรก หมู่ 3 จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
ถนนมิตรภาพ

500,000 350,000 500,000 500,000 500,000รวม
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องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
192 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า  เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน 150,000  - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง

 -จุดบา้นนางทองพนูถึงบา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 2 จุด บา้นโกรก หมู่ 3 จํานวน 2 จุด ทั่วถึง
ผู้ใหญ่ภาคภมูิ  ชัยชนะ

193 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า ม.3 เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
จากบา้นนางบญุมา   ถึงถนน ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 3 จุด บา้นโคกหนองแวง หมู่ 2 จํานวน 3 จุด ทั่วถึง
มิตรภาพ

194 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า ม.3 เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน 100,000  - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
จากบา้นนายบญุถิ่นถึงสระ ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 1 จุด บา้นโกรก จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
ประปาตะวนัตกบา้นโกรก
(สระสาธารณะประโยชน)์

195 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า หมู่ที่ 4 เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน 150,000  - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
 -จุดบา้นนางมา - นางปี ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 2 จุด บา้นโนนไพรวลัย์ หมู่ 4 จํานวน 2 จุด ทั่วถึง
 -จุดบา้นนางมา - นางยุ่น จํานวน 2 หลัก

196 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน 100,000  - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
 -จุดบา้นเลขที่ 65  บา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 1 จุด  บา้นท่าวดั  หมู่  5 จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
นายยุทธนา  กุสันเทียะ
บา้นท่าวดั  หมู่ที่ 5

500,000 100,000 600,000 600,000 600,000

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
197 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า  หมู่ 6 เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน 150,000  - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง

 -ซอยบา้นนางอารีย์-ศาลปูต่า ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 2 จุด  บา้นหนองม่วง  หมู่  6 จํานวน 2 จุด ทั่วถึง
 -ซอยบา้นนางแรม-บ.นางแพง

198 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า หมู่ 7 เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 200,000  - 200,000  -  - ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
 -ส่ีแยกหมู่บา้น -ประปาหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ระยะทาง 300 เมตร จํานวน 3 จุด ทั่วถึง
 -บา้นแม่บญุส่ง-นานายลือ 
  พานสถิต
 -สระส่ีเหล่ียมตะวนัตกไปถึง
  สระส่ีเหล่ียมตะวนัออก
 -บา้นนายสุรพล-สระหนองผือ
 -บา้นนางโฮม-นานางนิยม

199 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า ม.8 จาก เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ได้มรีะยะทาง 350 เมตร 200,000  - 200,000  -  - ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
หน้าวดับา้นโสกแซงถึงหน้าบา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า จํานวน จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
อาจารย์บญุเหลือ 1 จุด  บา้นโสกแซง หมู่  8 ระยะทาง 350

เมตร
200 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า ม.8 เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า -  - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง

จากบา้นนายสมพงษ ์ จําปาเรือง- ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
สวนนายวรีะ 

550,000 0 650,000 250,000 250,000
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รวม

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
201 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล  ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า  จํานวน  - - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง

บา้นตลาดโนนตาเถร หมู่ 9 ได้มีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 4 จุด บา้นตลาดโนนตาเถร หมู่ 9 จํานวน 4 จุด ทั่วถึง

202 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า  จํานวน -  - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
 -บา้นนางหนูเรียน การบรรจง- ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 4 จุด บา้นโนนน้อย  หมู่ 10 จํานวน 4 จุด ทั่วถึง
นาครูประคอง หมู่ที่ 10

203 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า -  - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
 -บา้นนายสด -บา้นนาง ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
จิตติมา บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ 11

204 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่าจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ได้มขียายเขตไฟฟา้แรงตํ่า -  - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
นายอุทัย  ทองดีนอก ถึงบา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง จํานวน  2  หลัก จํานวน 1 จุด ทั่วถึง
นางสาวชลธชิา  บลินอก
บา้นโนนน้อย หมู่ที่ 10

205 ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล   ได้มีขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า - - 500,000 500,000 500,000 ขยายเขตไฟฟา้ ราษฎรได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
 -จุดหน้าโรงเรียนบา้นโกรก ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ทั่วถึง
 -จุดหน้าถนนทางเข้าหมู่บา้น
ถึงถนนมิตรภาพ
 -จุดบา้นโกรก หมู่ 3 ถึงบา้น
โนนสุวรรณพฒันาถึงถนนมิตรภาพ

0 0 1,050,000 1,050,000 1,050,000

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
206 ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ -  - 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังโคมไฟฟา้ ราษฎรในบา้นโนนตาเถร กองช่าง

จํานวน 8 จุด บา้นโนนตาเถร มีความสะดวกและปลอดภยั จํานวน 8 จุด บา้นโนนตาเถร สาธารณะ และผู้สัญจรไปมา ได้มี
หมู่ที่ 1 ในการสัญจรไปมา หมู่ที่ 1 จํานวน 8 จุด โคมไฟฟา้สาธารณะใช้

อย่างพอเพยีง
207 ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ - - 100,000 100,000 - ติดต้ังโคมไฟฟา้ ราษฎรในบา้นโนนตาเถร กองช่าง

บา้นไพรวลัย์  หมู่ที่  4 มีความสะดวกและปลอดภยั สาธารณะ และผู้สัญจรไปมา ได้มี
ในการสัญจรไปมา โคมไฟฟา้สาธารณะใช้

 อย่างพอเพยีง
208 ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ - - 100,000 100,000 - ติดต้ังโคมไฟฟา้ ราษฎรในบา้นโนนตาเถร กองช่าง

 -จุดถนน คสล.ตะวนัตก มีความสะดวกและปลอดภยั สาธารณะ และผู้สัญจรไปมา ได้มี
   บา้นท่าวดั หมู่ 5 ในการสัญจรไปมา จํานวน 8 จุด โคมไฟฟา้สาธารณะใช้
 -จุดบา้นผู้ช่วยบญุเล้ียง อย่างพอเพยีง
 -จุดสามแยกบา้นนายโปรย
 -จุดบา้นนางแนมถึงบา้นนางแพง

0 0 300,000 300,000 100,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
209 ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ - - 100,000 100,000 - ติดต้ังโคมไฟฟา้ ราษฎรในบา้นโนนตาเถร กองช่าง

 -จุดบา้นนางสวอง มีความสะดวกและปลอดภยั สาธารณะ และผู้สัญจรไปมา ได้มี
 -จดุบา้นผู้ช่วยอทุัย ทองดีนอก ในการสัญจรไปมา จํานวน 2 จุด โคมไฟฟา้สาธารณะใช้
 -จุดบา้นน.ส.ชลธชิา บลินอก อย่างพอเพยีง
บา้นโนนน้อย  หมู่ที่ 10

210 ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ - - 100,000 100,000 - ติดต้ังโคมไฟฟา้ ราษฎรในบา้นโนนตาเถร กองช่าง
 -จุดบา้นนายสด  ทองดีนอก มีความสะดวกและปลอดภยั สาธารณะ และผู้สัญจรไปมา ได้มี
 -จุดซอยทองดี ในการสัญจรไปมา จํานวน 3 จุด โคมไฟฟา้สาธารณะใช้
 -จุดบา้นคําดี  การบรรจง อย่างพอเพยีง
   บา้นโคกใหญ่พฒันา หมู่ 11

211 ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนในตําบล ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ -  - 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังโคมไฟฟา้ ราษฎรในบา้นโนนตาเถร กองช่าง
 -จุดถนน คสล.ตะวนัตก มีความสะดวกและปลอดภยั สาธารณะ และผู้สัญจรไปมา ได้มี
  บา้นท่าวดั หมู่ 5 ในการสัญจรไปมา จํานวน 8 จุด โคมไฟฟา้สาธารณะใช้
 -จุดบา้นผู้ช่วยบญุเล้ียง อย่างพอเพยีง

0 0 300,000 300,000 100,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
212 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลรักษา  -ค่าก่อสร้าง 600,000 บาท  -  - 750,000  -  - ก่อสร้างลาน 1.ทําใหค้นในชุมชนมี กองช่าง

บา้นโกรก หมู่ 3 ,บา้นโนน - สุขภาพของคนภายในชุมชน  -ค่าอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออก กีฬาพร้อม สุขภาพดี
สุวรรณพฒันา หมู่ 12 และก่อให้เกิดความสามัคคี กําลังกาย 60,000 บาท อุปกรณ์ 2.ทําใหเ้กิดความสามัคคี

ในชุมชน  -ค่าแรงงานประมาณ 50,000 บาท จํานวน 2 แหง่ ในชุมชน
 -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 40,000 บาท

213 ก่อสร้างแนวกั้นดินสไลด์จาก เพือ่ปอ้งกันดินพงัทลาย สร้างกําแพงกั้นดิน คสล.ความยาว  - 300,000 300,000 300,000  - กําแพงกั้นดิน ปอ้งกันปญัหาดินพงัทลาย กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโคกฯ - 170 เมตร ความสูง 3.00 เมตร คสล. ยาว 170
สระวดับา้นโคกหนองแวง โครงสร้างเสาเข็ม I - 0.30 x 0.30 เมตร หนา
บา้นโคกหนองแวง หมู่ 2 เมตร แผ่นกันดิน คสล.ขนาด 1.00  0.12 เมตร

x1.80 เมตร หนา 0.12 เมตร
214 ก่อสร้างต่อเติมลานตากพชืผล เพือ่ใหเ้กษตรกรมีลานตากพชืกวา้ง 25 เมตร ยาว 28 เมตร 300,000  -  -  -  - ก่อสร้างพืน้ที่ ประชาชนมีลานตากพชื กองช่าง

ทางการเกษตร ผลทางการเกษตร หนา 0.10 เมตร พืน้ที่คอนกรีต บา้นโคกหนองฯ ผลทางการเกษตร
บา้นโคกหนองแวง หมู่ 2 ไม่น้อยกวา่ 700 ตรม. หมู่ 2

215 ติดต้ังกระจกนูน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัติดต้ังกระจก จํานวน 6 จุด -  - 15,000      -  - ติดต้ัง จํานวน ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง
จํานวน 6 จุด ในชีวติและทรัพย์สินตลอดจน 6 จุด ในการใช้รถใช้ถนน

การใช้รถใช้ถนน

300,000 300,000 1,050,000 300,000 0

งบประมาณ
ที่ โครงการ
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รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
216 ก่อสร้างร้ัวรอบสระหนอง เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์รอบสระ ก่อสร้างร้ัวรอบสระ 50,000  -  -  -  - สภาพภมูิทัศน์รอบสระมี กองช่าง

ทุ่งน้อย บา้นหนองไผ่ หมู่ 7 หนองทุ่งน้อย ความสวยงาม

217 ติดต้ังไฟกระพริบจุดเส่ียงอันตราย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัติดต้ังไฟกระพริบ 100,000  -  - 100,000 - ติดต้ังไฟ ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง
ในชีวติและทรัพย์สินตลอดจน กระพริบ ในการใช้รถใช้ถนน
การใช้รถใช้ถนน บา้นโนนน้อย

218 ปรับแต่งถนนเรียบลําหว้ย เพือ่ใหป้ระชาชน ได้สัญจร ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจร 200,000 - - - - วางท่อระบายน้ํา ประชาชนได้ระบายน้ํา กองช่าง
ปลาหมัน จํานวน 2 ฝ่ัง ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น กวา้ง 5 เมตร ยาย 380 เมตร จาํนวน 1,000 ท่อน จากบา้นเรือนได้สะดวก
บา้นตลาดโนนตาเถร  หมู่ที่ 9 สูง 1.50 เมตร หรือมีปริมาณ

ดินไม่น้อยกวา่ 2,850 ลบ.ม.
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาย 150 เมตร
สูง 1.50 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินไม่น้อยกวา่ 1,125 ลบ.ม.

350,000 0 0 100,000 0

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
219 ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล็ก เพือ่สร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล็ก 100,000 - - - - ปรับปรุงหลังคา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น เหมาะสมได้มาตรฐาน ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร สนามเด็กเล่น โคกหนองแวง มีสนาม
โคกหนองแวง  หมู่ที่ 2 154 ตารางเมตร เด็กเล่นมาตรฐาน

220 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน เพือ่ใหม้ีอาคารที่ใช้งานได้อย่างปรมิาณงาน กวา้ง 3.00 ม. ยาว 500,000  -  - 500,000  - ร้อยละของ มีอาคารที่สามารถใช้งาน กองช่าง
อบต.โนนตาเถร มีประสิทธภิาพ 20.00 ม. หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ปริมาณงานที่ ได้เปน็อย่างดี

60.00 ตารางเมตร (รายละเอียด ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนตาเถร
กําหนด)

221 ต่อเติมและปรับปรุงหอ้ง เพือ่ใหม้ีหอ้งสภา อบต.ที่ใช้งานปรมิาณงาน กวา้ง 3.00 ม. ยาว 350,000  -  -  -  - ร้อยละของ มีหอ้งสภาที่สามารถใช้ กองช่าง
ประชุมสภา อบต.โนนตาเถร ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 20.00 ม. หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ การปรับปรุง งานได้เปน็อย่างดี

60.00 ตารางเมตร (รายละเอียด หอ้งสภาที่มี
ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนตาเถร ประสิทธภิาพ
กําหนด)

950,000 0 0 500,000 0

 -๑43-

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
222 ปรับปรุงหอ้งน้ําสํานักงาน 1.เพือ่ปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์1.หอ้งน้ํา ขนาด จํานวน 3 หอ้ง 200,000  -  -  -  - ร้อยละของ มีหอ้งน้ําที่ได้สะอาด กองช่าง

อบต.โนนตาเถร หอ้งน้ําบางรายการที่ไม่สมบรูณ์กั้นฝ่ังชาย 1 หอ้ง หญิง 2 หอ้ง หอ้งน้ํา อบต. ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการ
2.เพือ่ปรับปรุงและวางระบบ 2.ผนังอิฐบล๊อคพร้อมฉาบ และปู สะอาดพร้อมใช้ ดูแลรักษา
ท่อน้ําประปา กระเบือ้งสูง 1.5 ม.
3.เพือ่ปรับปรุงหอ้งน้ําใหไ้ด้ 3.อ่าง+ก๊อกล้างมือฝ่ังชายและหญิง
มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษา4.ประตูพวีซีี

5.รางปสัสาวะ ด้านข้างหอ้งน้ํา
223 ก่อสร้างพืน้คอนกรีตรอบตัว  -เพือ่ใหไ้ด้รับความสะดวก ปริมาณงาน พืน้ที่ผิวคอน 35,000  -  -  -  - พืน้ที่ผิว เด็กได้รับความสะดวก กองช่าง

อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ จากการเดินทางระหวา่ง กรีตไม่น้อยกวา่ 104 ตรม. คอนกรีตไม่ และปลอดภยั
หน้าห้องน้ําศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อาคาร หนา 10 เซนติเมตร น้อยกวา่

 -เพือ่ใหเ้ด็กได้รับความ 104 ตรม.
ปลอดภยั

235,000 0 0 0 0
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
224 ปรับปรุงระดับถนนเดิมสายบ้าน เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีถนน ปริมาณงาน ปรับระดับด้วยดิน 500,000  -  -  - - ปรับปรุงถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตลาดโนนตาเถรไปวัดบ้านโนน- สําหรับใช้ในการคมนาคม ขนาดกว้าง 7.00x150x0.50 เดิมสายโนน สะดวกในการสัญจร
ตาเถร ช่วงหน้าบ้านนายธเนศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เมตร ปริมาณดิน 315 ลบ.ม ตาเถร ภายในหมู่บา้นและ
เหล่ือมทองหลางไปถงึระดับที่ กอ่สร้างถนน คสล.ทับ ขนาด ระหวา่งหมู่บา้น
เท่ากับหน้าบา้นนายธเนศ กว้าง 5.00x150x0.15 ม.พืน้ที่

เหล่ือมทองหลาง ผิวจราจร  750  ตร.ม

จดุเร่ิมต้นโครงการ  N 15 27 3975

E 102 3002 73

จดุส้ินสุดโครงการ  N 15 27 4454

E 102 3001 70

225 ถมดิน ปรับพืน้ที่ประปา เพือ่ใช้พืน้ที่ในการกอ่สร้างประปากวา้ง 25 ม. ยาว 50 ม. - - 200,000 - - พืน้ที่ในการสร้าง มีพืน้ที่ในการก่อสร้าง กองช่าง
บา้นโนนตาเถร  หมู่ที่ 1 ชนาดใหญ่ ถมสูง 1 เมตร ระบบประปาขนาด ระบบประปาขนาดใหญ๋

ใหญ่

500,000 0 200,000 0 0
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑  พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก

-ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจังหวดัที่  ๖  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน

   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
226 ปรับปรุงสถานที่ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ วางท่อระบายน ้า  ขนาด Ø - 180,000 - - - วางท่อระบายน ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

แหล่งผลิตน ้าประปา ประโยชน์จากส่ิงอ้านวย ๐.๔๐ เมตร  ระยะทางรวมบอ่พกั ระยะทางรวม ความสะดวก

ที่ตั งประปาบา้นโกรก  หมู่ที่ ๓ ความสะดวกด้าน ๗๕ เมตร ดินถมหลังท่อลึกเฉล่ีย บอ่พกั ๗๕ เมตร ในการใช้ระบบ

สาธารณูปโภค ๐.๕๐ เมตร  ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ถมดินหลังท่อลึกเฉล่ีย สาธารณูปโภค

Ø ๐.๔๐ เมตร  จ้านวน  ๖๙ ม. ๐.๕๐ เมตร

บอ่พกัฝา จ้านวน ๖ บอ่ งานพื น

คอนกรีตหนา ๑๐ ซม. พื นที่

ไม่น้อยกวา่ ๕๐ ตร.ม. งานดินถม

ปริมาตรไม่น้อยกวา่ ๕๐ ลบ.ม.

227 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพือ่ใหป้ระชาชนที่ไม่มีไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้ใหป้ระชาชนที่อยู่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
อําเภอประทาย ได้ใช้ไฟฟา้อย่างทั่วถึง นอกเขตไฟฟา้ได้มีไฟฟา้ใช้อย่าง ประชาชนที่มีไฟฟา้ ใช้อย่างทั่วถึงและ
จังหวดันครราชสีมา ทั่วถึง ใช้ มีแสงสวา่งเพยีงพอ

ในการดําเนินชีวติ
๒๒๘ ต่อเติมบา้นพกัข้าราชการ เพือ่ใหม้ีอาคารที่ใช้งานได้ ปริมาณงาน กวา้ง  4  ม.ยาว 9  ม. 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 ร้อยละของการ มีอาคารที่สามารถใช้ กองช่าง

อบต.โนนตาเถร อย่างมีประสิทธภิาพ พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 36  ตร.ม. ต่อเติมอาคาร งานได้เปน็อย่างดี
(จากอาคารหอ้งพกัเดิม) หลังคาด้านหน้ากวา้ง  4  ม. ที่มีประสิทธภิาพ

ลึก  2.50  ม. พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  
10 ตร.ม.หลังคาด้านหลัง 
กวา้ง  4  ม. ลึก  2.50  ม. 
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  16  ตร.ม.

รวม 445,000 625,000 445,000 445,000 445,000
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑  พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เปน็ครัวของโลก

-ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจังหวดัที่  ๖  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน

   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
229 ต่อเติมระเบยีงคอนกรีตฝ่ังหอ้ง เพือ่ใหม้ีอาคารที่ใช้งานได้ ปริมาณงาน ฝ่ังหอ้งประชุม 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 ร้อยละของการ มีอาคารที่สามารถใช้ กองช่าง

ประชุม (ชั้น 2 อาคารสํานักงาน อย่างมีประสิทธภิาพ กวา้ง 7.20 ม. ลึก 2.90 ม. ต่อเติมระเบยีง งานได้เปน็อย่างดี
เดิม) และระเบยีงคอนกรีตฝ่ัง พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  20.88 ตร.ม. คอนกรีตที่มี
โถงบนัได (ชั้น 2 อาคารสํานัก ฝ่ังโถงบนัได  กวา้ง 7.20 ม. ประสิทธภิาพ
งานเดิม ) ลึก 2.90 ม. พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 

20.88  ตร.ม.
230 ต่อเติมหอ้งเก็บพสัดุ เพือ่ใหม้ีหอ้งเก็บพสัดุที่ ปริมาณงาน กวา้ง 8  ม. ลึก 6 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของการ มีหอ้งเก็บพสัดุที่ กองช่าง

(จากอาคารพสัดุเดิม) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  48  ตร.ม. พร้อม ต่อเติมหอ้งเก็บพสัดุ สามารถใช้งานได้
เพกิด้านหน้า  กวา้ง 8 ม.  ลึก 3 ม. ที่มีประสิทธภิาพ เปน็อย่างดี
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  24  ตร.ม.

231 ต่อเติมหอ้งโถงชั้นล่าง เพือ่ใหม้ีหอ้งโถงชั้นล่าง ปริมาณงาน กวา้ง 9 ม. ลึก 3.50 ม. 157,500 157,500 157,500 157,500 157,500 ร้อยละของการต่อ มีหอ้งโถงชั้นล่างที่ กองช่าง
(จากอาคารสํานักงานเดิม) ที่ใช้งานได้อย่างมี พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 31.50 ม. เติมหอ้งโถงชั้นล่าง สามารถใช้งานได้

ประสิทธภิาพ ที่มีประสิทธภิาพ เปน็อย่างดี
232 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ฝ่ัง เพือ่ใหม้ีลานอเนกประสงค์ ปริมาณงาน ลานคสล.ด้านซ้ายมือ 423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 ร้อนละของการ มีลานอเนกประสงค์ กองช่าง

สระตะวนัตก ซุ้มรูปตัว H ไวใ้ช้งานอย่างมีประสิทธภิาพ กวา้ง 4 ม. ยาว 105 ม. หนา ปริมาณงานที่ ที่สามารถใช้งานได้
(หนัหน้าเข้าสระตะวนัตก) 0.10 ม.พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 420 ตร.ม. ก่อสร้าง เปน็อย่างดีและ

ลานคสล.ด้านขวามือ กวา้ง 4 ม. มีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
ยาว 130 ม. หนา 0.10 ม. เปน็ที่พกัผ่อนหย่อนใจ
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 520 ตร.ม.

รวม 1,115,500 1,115,500 1,115,500 1,115,500 1,115,500
104 100 146 126 95

22,893,000 27,126,360 39,581,860 31,576,700 24,005,700
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.1 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให้ อสม.มีความรู้ในเร่ือง อสม.ต้าบลโนนตาเถร 20,000 20,000  -  -  - ร้อยละของ  -อสม.มีความรู้เร่ืองการ ส้านักปลัด

ในการป้องกันและควบคุมโรค เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม จ้านวน 92 คน คุณภาพชีวิตของ ป้องกันโรคติดต่อ
ติดต่อ โรคติดต่อ ประชาชนดีขึ้น

2 รณรงค์ป้องกันและควบคุม เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก ประชาชนภายในเขต อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้และ ส้านักปลัด
ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ทุกคน คุณภาพชีวิตของ ปลอดภัยจากโรคไข้เลือด

ประชาชนดีขึ้น ออก
3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก เพื่อให้ความรู้และป้องกันการ สุนัขและแมวในต้าบล 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของ สุนัขและแมวในต้าบลโนนตา- ส้านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้า โนนตาเถร คุณภาพชีวิตของ เถร ได้รับวัคซีนและไม่เป็น
ประชาชนดีขึ้น โรคพิษสุนัขบ้า

4 ขยับกายสบายชีวี เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชนที่สนใจ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด
ออกก้าลังกาย ออกก้าลังกาย คุณภาพชีวิตของ แข็งแรง

ประชาชนดีขึ้น
5 จ่ายเงินสมทบกองทุน เพื่อต้องการให้ประชาชน สมทบกองทุนหลัก 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมี กองคลัง กองทุน

หลักประกันสุขภาพ รู้จักป้องกันดูแลรักษา ประกันสุขภาพ สุขภาพดี หลักประกัน
องค์การบริหารส่วนต้าบล สุขภาพของตนเอง องค์การบริหารส่วน สุขภาพฯ
โนนตาเถร ต้าบลโนนตาเถร

165,000 165,000 145,000 145,000 145,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
2.1 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการอบรมการป้องกันการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน ประชาชนต้าบลโนนตาเถร - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ใน ส้านักปลัด

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ในการป้องกันการเกิดโรคพยาธิ จ้านวน 120 คน สุขภาพดี ในการป้องกันการเกิด
ใบไม้ตับ โรคพยาธิใบไม้ตับ

7 โครงการอบรมป้องกันการเกิด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน ประชาชนต้าบลโนนตาเถร 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ใน ส้านักปลัด
โรคมะเร็งท่อน้้าดี ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง จ้านวน 120 คน สุขภาพดี ในการป้องกันการเกิด

ท่อน้้าดี โรคมะเร็งท่อน้้าดี
8 ก่อสร้างบ่อทิ้งส่ิงปฏิกูลต้าบล เพื่อต้าบลโนนตาเถรมีการบริหาร โรงทิ้งส่ิงปฏิกูล 1 แห่ง - 250,000 250,000 - - 1 แห่ง ต้าบลโนนตาเถร กองทุน

โนนตาเถร จัดการส่ิงปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะ มีที่ทิ้งส่ิงปฏิกูล หลักประกัน
ที่สุขลักษณะที่ดี สุขภาพฯ

9 อบรมและศึกษาดูงานการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ประชาชนต้าบลโนนตาเถร - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนเข้าใจ อาสาสมัคร
ด้าเนินการจัดท้าที่ทิ้งส่ิง แล้วน้ามาปรับใช้ในพื้นที่ จ้านวน 120 คน ภายในต้าบล มีความรู้ ถ่ายทอด สาธารณสุข
ปฏิกูล 120 คน ให้คนในหมู่บ้าน ประจ้า

หมู่บ้าน
๑๐ อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ประชาชนต้าบล 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชน ประชาชนมีทักษะ คณะกรรมการ

ตามโครงการพระราชด้าริ ส้าหรับการด้าเนินงานตาม โนนตาเถร 12 หมู่บ้าน ภายในต้าบล ความรู้ในด้านการดูแล หมู่บ้าน
ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด้าริด้าน 12 หมู่บ้าน สุขภาพและป้องกันโรค

สาธารณสุข
240,000 490,000 580,000 330,000 330,000

6 7 9 8 8 38
405,000 655,000 725,000 475,000 475,000 2,735,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม

 -149-

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
2.2 แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ตรวจแนะน้าป้องกันด้าน เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ ผู้ประกอบการทุกราย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน สถานประกอบการมีความ ส้านักปลัด

สุขาภิบาลอาหาร เรียบร้อยของสถานประกอบ พื้นที่ สะอาดและเป็นระเบียบ
การต่างๆในเขต อบต. เรียบร้อย

2 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ประชาชนภายในเขต อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน ประชาชนมีสุขภาพดีปลอด ส้านักปลัด
จากโรคติดต่อ ทุกคน พื้นที่ จากโรคติดต่อ

3 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ เพื่อป้องกันโรคและใช้ก้าจัด เขตพื้นที่ต้าบลโนนตาเถร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชนใน ประชาชนมีสุขภาพดีปลอด ส้านักปลัด
การแพทย์ เช่น วัสดุทรายอะเบท ยุงลาย พื้นที่ จากโรคติดต่อ
น้้ายาเคมีพ่นหมอกควัน

4 อบรมให้ความรู้ป้องกัน เพื่อลดปัญหาการจมน้้าของ ประชาชน  เด็ก และเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรม เด็กต้ังแต่ปฐมวัยถึงวัยรุ่น ส้านักปลัด
เด็กจมน้้า เด็กต้ังแต่เด็กปฐมวัยจนถึงเด็ก ในต้าบลโนนตาเถร จ้านวน จ้านวน 100 ว่ายน้้าเป็นและสามารถ

วัยรุ่น 100 คน คน ช่วยผู้อื่นได้

5 รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ ประชาชน  เด็ก และเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความรู้และน้า ส้านักปลัด
ภายในต้าบลโนนตาเถร มีความตระหนักต่อการคัดแยก ในต้าบลโนนตาเถร จ้านวน จ้านวน 80 คน ขยะมาคัดแยก น้ามาใช้

ขยะ 80 คน ประโยชน์ได้ถูกต้อง

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
2.2 แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ สนับสนุนเคร่ืองช๊อตลูกน้้า เพื่อป้องกันโรคและใช้ก้าจัด เขตพื้นที่ต้าบลโนนตาเถร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน ประชาชนมีสุขภาพดีปลอด ส้านักปลัด

ยุงลายทุกหมู่บ้านภายในต้าบล ยุงลาย พื้นที่ จากโรคติดต่อ
โนนตาเถร

๗ สนับสนุนเคร่ืองออกก้าลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนทุกคนในต้าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนในต้าบลมี ส้านักปลัด
ร่างกายแข็งแรง สถานที่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ออกก้าลังกาย

๘ หนึ่งต้าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อต้าบลมีหน่วยกู้ภัยประจ้า จ้านวน 1 ทีม 50,000  -  - 50,000 50,000 หน่วยกู้ภัย อบต.มีหน่วยช่วยเหลือต้าน ส้านักปลัด
ประจ้าต้าบลโนนตาเถร ต้าบล จ้านวน 1 ทีม ภัยต่างๆ เบื้องต้น

๙ โครงการส้ารวจข้อมูลสัตว์ เพื่อส้ารวจข้อมูลจ้านวน เขตพื้นที่ต้าบลโนนตาเถร ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ส้ารวจข้อมูล สามารถรู้จ้านวน ส้านักปลัด
และขึ้นทะเบียนสัตว์ สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จ้านวนสัตว์ ประชากรสุนัข/แมว

และขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
สัตว์ เจ้าของ

155,000 105,000 105,000 155,000 155,000

9 8 8 9 9 43

315,000 265,000 265,000 315,000 315,000 1,475,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รวม

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.1  แผนงาน การศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เด็กไทยเจริญวัยด้วย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนา จา้นวนเด็กทั้ง   2  ศูนย์  - 30,000  -  -  - จา้นวนโครงการ/ เด็กไทยมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

คุณภาพ การอย่างสมวัยต้ังแต่แรกเกิด พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมเพื่อส่ง สมวัยต้ังแต่แรกเกิด
เสริมด้านการศึกษา

2 ผลิตส่ือการเรียนรู้ เพื่อให้การผลิตส่ือการเรียนรู้ มีส่ือการเรียนการสอน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จา้นวนโครงการ/ มีส่ือการเรียนการ กองการศึกษาฯ
ได้มาตรฐาน ตลอดการเรียน กิจกรรมเพื่อส่ง สอนครบทุกแผน

เสริมด้านการศึกษา การจัดประสบการณ์
3 สนับสนุนอุปกรณ์สนาม เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 100,000  - 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาฯ เด็กมีการพัฒนาด้าน กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ที่ จา้นวน 2 แห่ง ร่างกาย จิตใจ สติ
เหมาะสมตามวัย ปัญญาที่เหมาะสม

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จา้นวน  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก มีสภาพแวดล้อม กองการศึกษาฯ
เด็กเล็ก ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง เล็ก จา้นวน บรรยากาศที่เอื้อต่อ

จา้นวน 2 แห่ง 2 แห่ง การเรียนรู้
5 กิจกรรม 5 ส เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จา้นวน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

น่าอยู่ 2 แห่ง เล็ก จา้นวน เป็นระเบียบสะอาด
2 แห่ง ปลอดภัย

120,000 110,000 180,000 180,000 180,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 -152-



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.1  แผนงาน การศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 สนับสนุนเคร่ืองเล่นพลาสติก เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีเคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล่นพลาสติก อบต.โนนตาเถร เล็ก อบต. มีเคร่ืองเล่นพลาสติก
โนนตาเถร

7 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีวัสดุ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก มีวัสดุ ครุภัณฑ์ทาง กองการศึกษาฯ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่ือการ ครุภัณฑ์และส่ือการเรียน เล็ก อบต. การศึกษาที่เพียงพอ
เรียนการสอน การสอนที่เพียงพอ โนนตาเถร ต่อการใช้งาน

8 พัฒนาบุคลากรทางการ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการ 30,000  -  -  -  - จา้นวนโครงการ/ สถานศึกษาได้ผ่าน กองการศึกษาฯ
ศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ได้ ประเมินคุณภาพภายใน กิจกรรมเพื่อส่ง การรับรองการ

มาตรฐาน และภายนอก เสริมด้านการศึกษา ประกันคุณภาพ
9 สนับสนุนอาหารเสริม เพื่อให้นักเรียนได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  648,960 648,960 648,960 648,960 648,960 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ

(นม) สารอาหารอย่าง จา้นวน  2 แห่ง เด็กได้รับสาร สุขภาพแข็งแรง
ครบถ้วน โรงเรียน สพฐ.ในต้าบล อาหาร

โนนตาเถร จา้นวน 3 แห่ง
10 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ รร.บ้านโนน -

สารอาหารอย่าง จา้นวน  2 แห่ง สุขภาพแข็งแรง ตาเถร
ครบถ้วน โรงเรียน สพฐ.ในต้าบล รร.บ้านโคกฯ

โนนตาเถร จา้นวน 3 แห่ง รร.หนองม่วง
1,968,960 1,938,960 1,938,960 1,938,960 1,938,960

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 -153-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.1  แผนงาน การศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 ก่อสร้างห้องน้้าพร้อมอ่าง เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 100,000 100,000 100,000 ห้องน้้าพร้อมอ่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

แปรงฟัน ศูนย์พัฒนา ต้าบลโนนตาเถร มีห้องน้้า ต้าบลโนนตาเถร แปรงฟัน ต้าบลโนนตาเถร
เด็กเล็กต้าบลโนนตาเถร พร้อมอ่างแปรงฟัน มีห้องน้้าพร้อมอ่าง

แปรงฟัน
12 ติดต้ังผ้าม่านศูนย์พัฒนา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาได้ติดต้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - - 200,000 200,000 200,000 ติดต้ังผ้าม่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ผ้าม่าน ปิดบังแสงแดดและลด ต้าบลโนนตาเถร และ 2 ศูนย์ฯ ได้รับการติดต้ัง
ความร้อนจากอากาศภายนอก ศูนย์บ้านโคกหนองแวง ผ้าม่าน

13 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กได้มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - - 100,000 100,000 100,000 เคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์เด็กเล็ก กองการ
เคร่ืองปรับอากาศ จา้นวน  2 แห่ง มีเคร่ืองปรับ ศึกษาฯ

อากาศ
14 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  413,490 413,490 413,490 413,490 413,490 เด็กนักเรียนได้รับประทานเด็กนักเรียนมี กองการ

บริหารสถานศึกษา รับประทานอาหารกลางวัน จา้นวน  2 แห่ง อาหาร ตรงตามหลัก อาหารกลางวัน ศึกษาฯ
ตรงตามหลักโภชนาการและ โภชนาการ และมีอุปกรณ์ และมีอุปกรณ์ 
มีอุปกรณ์ เคร่ืองแบบ ส่ือการ เคร่ืองแบบ ส่ือการ เคร่ืองแบบ ส่ือ

เรียนการสอนที่ครบครัน เรียนการสอนที่ครบ การเรียน การ

ครบครันร้อยละ 100 สอน ที่ครบครัน
15 อุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพื่อให้นักเรียนได้ โรงเรียน สพฐ.ใน 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้เด็กนักเรียนมี กองการ

สถานศึกษา(อาหารกลาง รับประทานอาหารกลางวัน ต้าบล จา้นวน 3 แห่ง  รับประทานอาหารกลางวันสุขภาพแข็งแรง ศึกษาฯ
วัน)โรงเรียนสังกัดส้านักงาน ตรงตามหลักโภชนาการ ที่ตรงตามกลักโภชนาการ

เขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.)
1,433,490 1,433,490 1,833,490 1,833,490 1,833,490

10 10 13 13 13 59
3,522,450 3,482,450 3,952,450 3,952,450 3,952,450

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อบรมคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียน  ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จา้นวนโครงการ/ นักเรียนมีคุณธรรม กองการศึกษาฯ

จริยธรรมที่ดี ผู้สนใจ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม จริยธรรมที่ดี
ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 ครอบครัวสัมพันธ์ต้าบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  1 คร้ัง  -  - 90,000  -  - ประชาชนใน เกิดความสัมพันธ์ใน กองการศึกษาฯ
โนนตาเถร ครอบครัวและมีส่วนร่วมกับ ต้าบลโนนตาเถร ครอบครัวและการมี

ชุมชน ส่วนร่วมในชุมชน
3 ธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้และ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 5,000  -  -  - ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กได้ท้า กองการศึกษาฯ

ท้ากิจกรรมในวันส้าคัญทาง เล็ก อบต.โนน- กิจกรรมในวัน

ศาสนา ตาเถร ส้าคัญทางศาสนา

4 เยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กและ สร้างความสัมพันธ์ กองการศึกษาฯ
ระหว่างโรงเรียนและ ผู้ปกครอง กับชุมชนและนา้
ผู้ปกครอง ข้อมูลที่ได้ประกอบ

5 ประเพณีงานศาลเจ้าประจา้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จา้นวนโครงการ/ ประชาชนมีความรู้ กองการศึกษาฯ
ต้าบลโนนตาเถร เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ในต้าบลโนนตาเถร กิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญา

วัฒนธรรม ด้านศาสนาและ ท้องถิ่น วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

125,000 130,000 215,000 125,000 125,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

3.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทุกภาค กองการศึกษาฯ

โครงการประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่ต้าบลโนนตาเถร ส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดงาน

7 หล่อเทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จา้นวนโครงการ/ ประชาชนมีความรู้ กองการศึกษาฯ
ถวายวัด โครงการวันเข้าพรรษา เช่นจัดตกแต่ง ต้นเทียน กิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ขบวนประกอบ ด้านศาสนาและ ท้องถิ่นและวัฒนธรรม
แห่เทียน ฯลฯ วัฒนธรรม

8 สืบสานประเพณี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม ประชาชนในพื้นที่ต้าบล 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนใน ประชาชนมีความรู้ กองการศึกษาฯ
วันลอยกระทง โครงการวันลอยกระทง โนนตาเถรและพื้นที่ ต้าบลโนนตาเถร อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ใกล้เคียง ท้องถิ่นและวัฒนธรรม
9 ตักบาตรพระศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม จิตอาสาและประชาชน - - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนและ ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษาฯ

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โครงการตักบาตรพระศาสนา ต้าบลโนนตาเถร จิตอาสาในพื้นที่ ท้าบุญและกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาร่วมกัน

10 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนได้ออก จัดการแข่งขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนและ ประชาชน เยาวชน กองการศึกษาฯ
กา้ลังกายมีสุขภาพสมบูรณ์ เยาวชนประชาชน เยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
แข็งแรง ภายในเขต อบต. จา้นวน 200 คน

 1 คร้ัง
385,000 385,000 395,000 395,000 395,000

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

3.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้หมู่บ้านมีอุปกรณ์ใน จัดอุปกรณ์กีฬาให้กับ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 อุปกรณ์กีฬาทั้ง ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

การเล่นกีฬา อย่างเพียงพอ หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

12 สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้แสดงกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต., 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เด็กได้แสดง กองการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ร่วมกัน,ได้รับความสนุก ศูนย์บ้านโคกหนองแวง เด็กร่วม ออกในกิจกรรม ศึกษาฯ

สนานเพลิดเพลิน รร.บ้านโคกหนองฯ, กิจกรรม ร่วมกัน
รร.บ้านหนองม่วง,
รร.บ้านโนนตาเถร

13 วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต., 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สร้างความรัก กองการ
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์บ้านโคกหนองแวง ผู้เข้าร่วม ความผูกพัน ศึกษาฯ

รร.บ้านโคกหนองฯ, กิจกรรม จงรักภักดีแก่พ่อ
รร.บ้านหนองม่วง,
รร.บ้านโนนตาเถร

14 วันแม่แห่งชาติ เพื่อสร้างจิตส้านึกให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต., 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สร้างความรัก กองการ
นักเรียนให้มีความกตัญญูรู้คุณ ศูนย์บ้านโคกหนองแวง ผู้เข้าร่วม ความผูกพัน ศึกษาฯ
หรือผู้มีพระคุณ รร.บ้านโคกหนองฯ, กิจกรรม จงรักภักดีแก่แม่

รร.บ้านหนองม่วง,
รร.บ้านโนนตาเถร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000รวม

ที่ โครงการ
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 แข่งขันกีฬา-กีฬานักเรียน เพื่อร่วมกิจกรรมแข่งขัน นักเรียน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เข้าร่วมกิจกรรม กองการ

กีฬากับชุมชน ผู้สนใจ เด็กที่สุขภาพ กับชุมชน ศึกษาฯ
แข็งแรง สุขภาพแข็งแรง

16 อุดหนุนเหล่ากาชาด เพื่ออุดหนุนกิจกรรม อุดหนุนกาชาดจังหวัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ ส้านักปลัด
จังหวัดนครราชสีมา สาธารณกุศลให้ความ งบประมาณ รับการช่วยเหลือ

ช่วยเหลือประชาชน อุดหนุน

17 งานรัฐพิธี พระราชพิธีและ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมวัน ด้าเนินการจัดงานรัฐพิธีและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนทุกภาค ส้านักปลัด
งานวันส้าคัญ ส้าคัญและงานรัฐพิธี งานวันส้าคัญ งบประมาณ ส่วนมีส่วนร่วม กองการ

อุดหนุน การจัดงาน ศึกษาฯ

18 บวงสรวงฉลองชัยชนะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม ด้าเนินการจัดงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้ กองการ

ท่านท้าวสุรนารี โครงการบวงสรวงท่านท้าว บวงสรวงท่านท้าว งบประมาณ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศึกษาฯ

สุรนารี สุรนารี อุดหนุน ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรม
105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จา้นวน  1  รุ่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้ กองการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศึกษาฯ

วัฒนธรรม และวัฒนธรรม ได้รับความรู้ ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม

๒๐ อุดหนุนประเพณีบวงสรวง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อุดหนุนประเพณี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้ กองการ
ท้าวสุรนารีและของดี ตามโครงการบวงสรวง บวงสรวงท้าวสุรนารี งบประมาณ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศึกษาฯ
อา้เภอโนนแดง ท่านท้าวสุรนารีและของดี อุดหนุน ท้องถิ่นและ

อา้เภอโนนแดง วัฒนธรรม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
17 18 19 18 18 90

875,000 880,000 975,000 885,000 885,000 4,500,000
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รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
4.1  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ผู้สูงอายุในเขต อบต. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายุในต าบล ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตและการจัดการ โนนตาเถร สมบูรณ์แข็งแรงและ

อบต.โนนตาเถร" เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต
2 อบรมธรรมะและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม ผู้สูงอายุและผู้พิการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการอบรมธรรมะและ จ านวน 100 คน ในต าบลโนนตาเถร ได้รับความรู้ในเร่ือง
ปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุและ เกี่ยวกับธรรมะและได้
ผู้พิการ ปฎิบัติธรรม

3 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาชนที่ประสบภัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ยากไร้ ประชาชนที่ประสบ ส านักปลัด
บรรเทาความเดือดร้อนของ ต่างๆ จากเหตุ วาตภัย ในเขต อบต. ผู้ประสบภัยต่างๆ ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย อัคคีภัย ฯลฯ รับการช่วยเหลือ

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

4.1  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 อบรมและศึกษาดูงานด้านอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและทาง ประชาชนที่สนใจใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มสตรีโนนตาเถรมี ส านักปลัด

กลุ่มสตรีต าบลโนนตาเถร เลือกในการประกอบอาชีพ ต าบลโนนตาเถร จ านวน 60 คน โอกาสและทางเลือก

เป็นการเพิ่มรายได้และ จ านวน 60 คน จาก ในการประกอบอาชีพ

ลดรายจ่ายในครัวเรือนของ 12 หมู่บ้าน เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

กลุ่มสตรีในต าบล ในครัวเรือน

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก กลุ่มเด็กวัยเรียนและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กวัยเรียนและ ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัด

การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และเยาวชนได้มีความรู้และ เยาวชนต าบลโนนตาเถร เยาวชนต าบล สามารถน าความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา โนนตาเถร ความเข้าใจเกี่ยวกับ

และผลกระทบที่เกิดจากการ ปัญหาและผลกระทบ

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ที่เกิดจากการมีเพศ

สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 -161-



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

4.1  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้บริหารท้องถิ่นและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้า สร้างความเข้าใจ ส านักปลัด

สตรี และบุคคลในครอบครัว การจัดเก็บข้อมูล ความร่วมมือ สมาชิกสภาฯ หัวหน้า ร่วมโครงการ เกี่ยวกับการจัดเก็บ

แก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ข้อมูล ความร่วมมือ

เฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่ ผู้น ากลุ่มต่างๆ อาสา แก่กลุ่มเป้าหมายใน

และแผนด าเนินการป้องกัน สมัคร และกลุ่มสตรีใน การป้องกัน เฝ้าระวัง

และแก้ไขปัญหาความรุนแรง พื้นที่ต าบลโนนตาเถร ความรุนแรงในพื้นที่

ในครอบครัว จ านวน 60 คน

7 บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยาก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ด้อยโอกาสและ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด

เทิดไท้องค์ราชันราชินี อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ไร้ในต าบลโนนตาเถร ผู้ยากไร้ในต าบล และผู้ยากไร้มีที่อยู่

เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่ โนนตาเถร อาศัย

อาศัยให้กับประชาชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
4.1  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างโอกาสและทาง ประชาชนที่สนใจใน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนที่สนใจมี ส านักปลัด

เลือกในการประกอบอาชีพ ต าบลโนนตาเถร จ านวน 60 คน ทางเลือกการประกอบ

เป็นการเพิ่มรายได้และ จ านวน 60 คน จาก อาชีพเพิ่มรายได้ ลด

ลดรายจ่ายในครัวเรือน 12 หมู่บ้าน รายจ่าย ครัวเรือน
9 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยาก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ด้อยโอกาสและ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อย อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ไร้ในต าบลโนนตาเถร ผู้ยากไร้ในต าบล และผู้ยากไร้มีที่อยู่
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้ เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่ โนนตาเถร อาศัย
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อย

โอกาสและครอบครัวผู้ยากไร้
10 อุดหนุนเพื่อการแก้ไข เพื่อจัดสวัสดิการให้กับ อุดหนุนอ าเภอโนนแดง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

ปัญหาในด้านโรคเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับการดูแลและ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ H.I.V มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และผู้ติดเชื้อ H.I.V

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ผู้สูงอายุและผู้พิการ - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส านักปลัด
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตและ ในเขต อบต. ในต าบลโนนตาเถร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และผู้พิการในชุมชน เรียนรู้ของผู้สูงอายุและ และมีการพัฒนาการ

ผู้พิการในชุมชน ด้านการเรียนรู้
110,000 110,000 230,000 230,000 230,000

10 10 11 11 11 53

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
4.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 มาตรการป้องกันและ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทาง จัดต้ังจุดบริการและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนมีการเกิด ส านักปลัด

แก้ไขปัญหา อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลมีความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์โครงการ อุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุในการขับขี่
ทางถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดลง

2 ขับขี่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการ เยาวชนในสถานศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เยาวชนประชาชน ส านักปลัด
จราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อุบัติเหตุลดลง สามารถปฏิบัติตามได้

อย่างถูกต้อง
3 สนับสนุนงบประมาณต้ังจุด เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ จุดต้ัง จุดตรวจ จุดสกัด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ส านักปลัด

ตรวจ จุดสกัดช่วงเทศกาลต่างๆ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อุบัติเหตุลดลง หน้าที่มีขวัญและ
เทศกาลต่างๆ ก าลังใจ

4 สนับสนุนความปลอดภัยใน เพื่อให้ อปพร.มีหลักประกัน อปพร.ในพื้นที่ต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ อปพร.มีความ ส านักปลัด
ชีวิต อปพร. ชีวิต มีความปลอดภัยในขณะ โนนตาเถร อุบัติเหตุลดลง ปลอดภัยในชีวิต

ปฏิบัติหน้าที่

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
4.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม ประชาชนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนทุก ประชาชนทุกภาคส่วน ส านักปลัด
โครงการปกป้องสถาบัน โนนตาเถร ภาคส่วนร่วมงาน มีส่วนร่วมการจัดงาน กองการศึกษาฯ
พระมหากษัตริย์

6 ก่อสร้างป้อมยามจุดตรวจ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน พื้นที่บ้านโคกใหญ่พัฒนา 50,000 50,000  -  -  - ก่อสร้างป้อมยาม ประชาชนในหมู่บ้าน ส านักปลัด
จุดสกัดประจ าหมู่บ้าน บ้าน มีความปลอดภัยในชีวิตและ หมู่ 11 หมู่ 11 มีความปลอดภัยใน
โคกใหญ่พัฒนา หมู่ 11 ทรัพย์สิน ชีวิตและทรัพย์สิน

70,000 70,000 20,000 20,000 20,000
6 6 5 5 5 27

140,000 140,000 90,000 90,000 90,000 550,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
4.3  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ อาสาสมัครป้องกันภัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อาสาสมัคร อาสาสมัครมีความรู้ ส านักปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันภัยภายใน จ านวน 50 คน จ านวน 50 คน ในการป้องกันภัย
หมู่บ้าน

2 ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน ประชาชนสามารถ ส านักปลัด
อัคคีภัย ความเข้าใจและความตระหนัก ในต าบลโนนตาเถร ต าบล ป้องกันและระงับ

เกี่ยวกับอัคคีภัยให้แก่ เหตุอัคคีภัยได้
ประชาชนในชุมชน ทันเวลา

3 อบรมและรณรงค์ป้องกัน เพื่อป้องกันการติดยาเสพติด กลุ่มเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน,เยาวชน เยาวชนในต าบลโนนตา- ส านักปลัด
ปราบปรามยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน ในต าบลโนนตาเถร เถรห่างไกลยาเสพติด

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
3 3 3 3 3

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
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รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5.1  แผนงาน ด้านการเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่/ไร่นา  -เพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียง กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม - - 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร  -เกษตรกรน าความรู้ ส านักปลัด

สวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการประกอบอาชีพการเกษตร แม่บ้านเกษตรกร/ (หมู่ 1-12)  ไปปฏิบัติตาม ศูนย์บริการและ
 -กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว/  -เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ศูนย์ข้าวชุมชน  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ถ่ายทอดฯ,ส านัก
   พืชสมุนไพร  -เพื่อลดปัญหาการว่างงาน  -เกษตรกรมีแหล่งเรียน งานเกษตรอ าเภอ
 -กิจกรรมเล้ียงสัตว/์เล้ียงปลา  รู้ในชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวฯ
 -กิจกรรมท านา  -ลดความเส่ียงจากราคา

2 ส่งเสริมการไถกลบตอซังฟางข้าว  -เพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน กลุ่มเกษตรกร -  - 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร  -เกษตรกรน าความรู้ ส านักปลัด
 -กิจกรรมจดัอบรมถ่ายทอดความรู้  -เพื่อลดการเผาตอซังฟางข้าว ผู้ปลูกข้าว (หมู่ 1-12)  ไปปฏิบัติตาม
 -กิจกรรมไถกลบตอซังฟางข้าว  -เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความ (หมู่ 1-12)  -เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน

เข้าใจในประโยชน์จากตอซังข้าว  -ลดต้นทุนการผลิต

3 ส่งเสริมการปลูกพืชบ ารุงดิน  -เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครง- กลุ่มเกษตรกร  - - 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร  -เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน ส านักปลัด
 -กิจกรรมการปลูกพืชปุ๋ยสด สร้างของดิน ผู้ปลูกข้าว (หมู่ 1-12)  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
  บ ารุงดิน  -เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ย (หมู่ 1-12)  -การใช้ปุ๋ยเคมีลดลง

เคมี
 -เพื่อลดต้นทุนการผลิต

0 0 90,000 90,000 90,000
0 0 3 3 3 9

0 0 90,000 90,000 90,000 270,000

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5.2  แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 พัฒนาแหล่งน้ าระดับไร่นาปรับ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่ต าบลโนนตาเถร  -  - 150,000  -  - เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการ ส านักปลัด

พื้นที่นาเพื่อการเกษตรต าบล และมีพื้นที่เสมอเก็บน้ าได้มากขึ้น (หมู่ 1-12) เกษตรและมีพื้นที่เสมอ
โนนตาเถร เก็บน้ าได้มากขึ้น

5 ส่งเสริมสนับสนุนตามหลัก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พื้นที่ต าบลโนนตาเถร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกร  -เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน ส านักปลัด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญา (หมู่ 1-12)  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ของเศรษฐกิจพอเพียง  -การใช้ปุ๋ยเคมีลดลง

6 ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  -เพื่อลดต้นทุนการผลิต กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 30,000  -  -  -  - กลุ่มผลิตปุ๋ย  -รายได้เพิ่มขึ้นและต้น ส านักปลัด
 -กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  -เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ (หมู่ 1-12) อินทรีย์ หมู่ ทุนการผลิตลดลง

ของผลผลิต (หมู่ 1-12)  -ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 -เพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน  -การใช้สารเคมีลดลง

7 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเกษตร  -เพื่อเกษตรกรได้มีแหล่งเรียนรู้ กลุ่มเกษตรกร 20,000 20,000  -  -  - เกษตรกร  -เกษตรกรน าความรู้ ส านักปลัด
พอเพียงชุมชน ในการประกอบอาชีพ ผู้ปลูกผัก (หมู่ 1-12) ไปปฏิบัติตาม
 -กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การ  -เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ (หมู่ 1-12)  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
  ปลูกพืชปลอดสารพิษ ให้แก่เกษตรกร  -เกษตรกรมีแหล่งเรียน
 -จัดท าแปลงเรียนรู้ รู้ในชุมชน

90,000 60,000 190,000 40,000 40,000

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5.2  แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและมี  -เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ กลุ่มเกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร  -ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมี ส านักปลัด,

คุณภาพ ข้าวแบบยั่งยืน ผู้ปลูกข้าว (หมู่ 1-12)   คุณภาพดี ส านักงานเกษตรฯ
 -กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  -เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุน (หมู่ 1-12)  -รายได้เพิ่มขึ้น ศูนย์บริการและ
 -จัดท าแปลงเรียนรู้ การผลิตให้แก่เกษตรกร ถ่ายทอดฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

9 ส่งเสริมการเล้ียงปลาในบ่อดิน  -เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ กลุ่มเกษตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร  -เกษตรกรน าความรู้ ส านักปลัด,
 -กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ แหล่งเพาะพันธุ์ปลาในชุมชน (หมู่ 1-12) (หมู่ 1-12) ไปปฏิบัติตาม ส านักงานเกษตรฯ

 -กิจกรรมการเล้ียงปลาในบ่อดิน  -เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ศูนย์บริการและ

ให้แก่เกษตรกร  -เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดฯ

สนง.เกษตรประมง

จังหวัดฯ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5.2  แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 จัดหาเคร่ืองอัดฟางต าบล เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองในการ จ านวน 1 เคร่ือง  - 200,000  -  -  - เคร่ืองอัดฟาง ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัด

อัดฟางแปรรูปการเกษตร จ านวน 1 เคร่ือง ขึ้นมีการท างาน
เป็นกลุ่ม

11 ส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เกษตรกรในต าบลได้มี กลุ่มเกษตรกร 20,000  -  -  -  - เกษตรกร  -ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมี ส านักปลัด
พันธุ์ข้าวได้ท าการเกษตร ผู้ปลูกข้าว (หมู่ 1-12) คุณภาพดี

(หมู่ 1-12)

12 ส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ดี เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 30,000 30,000 30,000  -  - เกษตรกร  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัด,
 -จดัท าแปลงเรียนรู้การลดต้นทุน เพื่อทางเลือกและลดความเส่ียง ผู้ปลูกมันส าปะหลัง (หมู่ 1-12)  -มีการรวมกลุ่มผลิตใน ส านักงานเกษตรฯ
 -จดัท าแปลงพันธุ์ส าปะหลัง จากการประกอบอาชีพการเกษตร (หมู่ 1-12)   ชุมชน ศูนย์บริการและ

 -ลดปัญหาการว่างงาน ถ่ายทอดฯ
ในชุมชน

50,000 230,000 30,000 0 0

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รวม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5.2  แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและมี  -เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพข้าว กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร หมู่ 1,  -ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมี อบต./ศูนย์บริการ

คุณภาพ แบบยั่งยืนตามระบบมาตรฐาน GAP เกษตร/กลุ่มวิสาหกิจ 2,3,4,6,8,11, คุณภาพดีได้มาตรฐาน และถ่ายทอดฯ/

 -กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การ  -เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ ชุมชน/ศูนย์ข้าวชุมชน 12  -รายได้เพิ่มขึ้นและต้นทุน สนง.เกษตรอ าเภอ/
ผลิตเมล็ดพันธุ์ตามระบบการตรวจ เพิ่มรายได้ (หมู่ 1,2,3,4,6,8, การผลิตลดลง ศูนย์วิจัยข้าว นม./
รับรองมาตรฐาน GAP  -เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มและ 11,12)  -มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตใน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 -จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ชุมชน นครราชสีมา

14 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่/ไร่นาสวน  -เพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียง กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร หมู่ 2,  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม อบต./ศูนย์บริการ
ผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการประกอบอาชีพการเกษตร เกษตร/กลุ่มวิสาหกิจ 3,4,5,6,9,11,  -เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดฯ/
 -กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การปลูก  -เพื่อใช้วัสดุไร่นาให้เกิดประโยชน์ ชุมชน/ศูนย์ข้าวชุมชน 12  -ลดปัญหาการว่างงาน สนง.เกษตรอ าเภอ/
พืชผักสวนครัว/พืชสมุนไพร/เล้ียงสัตว์  -เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ (หมู่ 2,3,4,5,6,9,  -ลดความเส่ียงจากราคา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
 -กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง/เห็ดนางฟ้า  -เพื่อลดปัญหาการว่างงาน 11,12) ผลผลิตตกต่ า/ภัยธรรม - อาชีพด้านเกษตร
 -จดัท าแปลงเรียนรู้  -เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ชาติ จังหวัด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
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รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5.2  แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ส่งเสริมการเล้ียงปลา/เล้ียงกบในบ่อ  -เพื่อเพิ่มทางเลือกและลดความ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร หมู่ที่ 2,  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม อบต./ศูนย์บริการ

ดิน/บ่อซีเมนต์ เส่ียงจากการประกอบอาชีพ เกษตร/กลุ่มแม่บ้าน 3,4,5,8,9,10,  -เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดฯ/

 -กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การเกษตร เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ 11,12 ในชุมชน สนง.เกษตรอ าเภอ/
 -กิจกรรมเล้ียงปลา/เล้ียงกบในบ่อดิน/  -เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ชุมชน/โรงเรียน(หมู่ 2,  -ลดปัญหาการว่างงาน สนง.เกษตรประมง
บ่อซีเมนต์  -เพื่อลดปัญหาการว่างงานและ 3,4,5,8,9,10,11,  -ลดความเส่ียงจากราคา จังหวัด/ศูนย์การ

การใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ 12) ผลผลิตตกต่ า/ภัยธรรมชาติ ศึกษาตามอัธยาศัยฯ

16 ส่งเสริมและพัฒนาศูนยข์้าวชุมชน  -เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร หมู่ที2่,  -เกษตรกรมีความรู้ใน อบต./ศูนย์บริการ
 -ถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเพือ่ เร่ืองการผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เกษตร/กลุ่มวิสาหกิจ 3,4,5,8,9,10, การแปรรูปและพัฒนา และถ่ายทอดฯ/
ตรวจรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ไว้ใช้ในชุมชน ชุมชน/ศูนย์ข้าวชุมชน 11,12 ผลิตภัณฑ์ สนง.เกษตรอ าเภอ/
กิจกรรมกระบวนการบริการจดัการ  -เพื่อลดต้นทุนการผลิตการจัด (หมู่ที่ 2,3,4,5,7,11,  -เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม สนง.พัฒนาชุมชน/
กลุ่ม ซ้ือเมล็ดพันธุ์ข้าว 12)  -ลดปัญหาการว่างงาน ศึกษาตามอัธยาศัยฯ

 -เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม  -มีการต่อยอด สนง.พัฒนาฝีมือฯ
ภูมิปัญญา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5.2  แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง  -เพิ่มทางเลือกและลดการเส่ียง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มแม่บ้าน  -เกษตรกรมีความรู้ในการ อบต./ศูนย์บริการ

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ จากการประกอบอาชีพการเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (หมู่ที่ 4,11,12) แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดฯ/

 -กิจกรรมการบริหารจดัการกลุ่ม  -เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม การเกษตร/  -เกษตรกรมีรายได้เพิม่ สนง.เกษตรอ าเภอ/
 -กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการ จากการเพิ่มมูลค่าผลผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  -ลดปัญหาการวา่งงาน สนง.พัฒนาชุมชน/
เกษตร  -เพื่อลดปัญหาการว่างงานและ (หมู่ที่ 4,11,12)  -มีการต่อยอดภูมิปัญญา ศึกษาตามอัธยาศัยฯ
 -กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ ท้องถิ่นการประกอบอาชีพ สนง.พัฒนาฝีมือฯ

18 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  -เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพ (หมู่ที่  -เกษตรกรมีความรู้เร่ือง อบต./ศูนย์บริการ
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน เกษตรกรในการจ าหน่ายผลผลิต เกษตร กลุ่มวิสาหกิจ 1,2,4,9,11,12) การบริหารจดัการผลผลิต และถ่ายทอดฯ/
 -กิจกรรมการพัฒนาการตลาดและ  -เพื่อเกษตรกรมีความรู้ในด้าน ชุมชน (หมู่ที่ 1,2,4, และการตลาด สนง.เกษตรอ าเภอ/
เชื่อมโยงเครือข่าย การตลาดและสร้างเครือข่าย ๙,11,12)  -เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม สนง.พัฒนาชุมชน/
 -กิจกรรมจดัตลาดนัดจ าหน่ายสินค้า  -เพื่อลดความเส่ียงจากราคา และสร้างเครือข่ายเพือ่ ศึกษาตามอัธยาศัยฯ
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตตกต่ า จ าหน่ายผลผลิตในท้องถิ่น

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
13 12 11 9 9 54

390,000 540,000 470,000 290,000 290,000 1,980,000
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รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
6.1  แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัด ข้อมูลภาษีต่างๆ จ านวน -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของรายได้ การจัดเก็บภาษีมี กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน เก็บภาษี 12 หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัด ข้อมูลภาษีต่างๆ จ านวน -  - 300,000 100,000 100,000 ร้อยละของรายได้ การจัดเก็บภาษีมี กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรอง เก็บภาษี 12 หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รับการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562

3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีบทบาท ป้ายประชาสัมพันธ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของรายได้ ประชาชนให้ความร่วมมือ กองคลัง
เชิญชวนการช าระภาษี และหน้าที่ในการเสียภาษี จ านวน 4 ป้าย เพิ่มขึ้น ในการเสียภาษี

ประเภทต่างๆ

4 สนับสนุนการเลือกต้ัง เพื่อด าเนินการเลือกต้ังให้ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 100,000 100,000 400,000 400,000 - เลือกต้ังซ่อมนายก, การเลือกต้ังเป็นไปด้วย ส านักปลัด
ทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบต.โนนตาเถร สมาชิกสภา อบต. ความเรียบร้อย

5 ค่าใช้จ่ายในการโอน เพื่อขอออกหนังสือส าคัญที่ สนง.ที่ดิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ออกหนังสือ โอนกรรมสิทธิ์ ส านักปลัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ หลวงหรือค่าธรรมเนียม ส าคัญที่หลวง ที่ดินและรังวัด
รังวัดที่ดิน ต่างๆ ที่ดิน

155,000 155,000 755,000 555,000 155,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
6.1  แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ปรับปรุงต่อเติม สนง.อบต. เพื่อให้ส านักงานเป็นสัดส่วน อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ต่อเติมส านักงาน ส านักงานเป็นสัดส่วน ส านักปลัด

ประชาชนมีความสะดวกใน ประชาชนมีความสะดวก

การรับบริการ ในการรับบริการมากยิง่ขึน้

7 สนับสนุนกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ประชาชนต าบล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส่งเสริมสุขภาพคน ประชาชนได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด
ประกันสุขภาพ ชีวิตของคนในต าบล โนนตาเถร ในต าบล สุขภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในต าบล
8 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม คณะผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ เสริมสร้างคุณธรรมและ ส านักปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะ จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ใจในการท างาน จริยธรรมของคณะผู้บริหาร 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล ของบุคลากร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนต าบลและ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง

9 อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ พนักงานส่วนต าบล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 พนักงานมีความรู้ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก ส านักปลัด
ต าบลโนนตาเถร ปฎิบัติงานและการบริการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร เพิ่มขึ้น มีความรู้ ความสามารถ

ประชาชน และสมาชิกสภา อบต. ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
6.1  แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 จัดท าประชาคมแผนพัฒนา เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา ประชาชนภายในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ การมีส่วนร่วม การพัฒนา ส านักปลัด

ต าบลและแผนชุมชนแบบ ด้านต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ใจของ ปชช.ต่อการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตาม
บูรณาการ พัฒนา ด าเนินงานในการ ความต้องการ

พัฒนาท้องถิ่น

11 ประชาคมติดตามและ เพื่อรับทราบความพึงพอใจ ประชาชนภายในต าบล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความพึงพอ อบต.ได้รับทราบความ ส านักปลัด
ประเมินแผนพัฒนา ประชาชนในการด าเนิน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ใจของ ปชช.ต่อการ พึงพอใจประชาชนในการ

โครงการต่างๆในทุกๆปี และ ด าเนินงานในการ ด าเนินการโครงการต่างๆ
น ามาปรับปรุงให้ดีขึ้น พัฒนาท้องถิ่น ในทุก ๆ ปี

12 อบต.พบประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา ประชาชนภายในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ การมีส่วนร่วม การพัฒนา ส านักปลัด
ด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ใจของ ปชช.ต่อการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ตาม
พัฒนา ด าเนินงานในการ ความต้องการ

พัฒนาท้องถิ่น
13 เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้ในงานกรณีฉุกเฉิน ตามสถานการณ์และ 918,009 918,009 918,009 918,009 918,009 ความพึงพอใจใน ได้รับการช่วยเหลือ ส านักปลัด

ตามระเบียบก าหนด บรรเทาความเดือดร้อน การได้รับการ ทันท่วงที
ของประชาชน ช่วยเหลือ

1,003,009 1,003,009 1,003,009 1,003,009 1,003,009
11 11 13 13 12

1,748,009 1,748,009 2,348,009 2,148,009 1,748,009

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 -176-

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
6.2  แผนงาน งบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จ านวน  675  คน 5,897,400 5,897,400 5,897,400 5,897,400 5,897,400 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุได้รับ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลจาก การดูแลจาก
ภาครัฐ ภาครัฐ

15 สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จ านวน 160 คน 1,593,000 1,593,000 1,596,000 1,593,000 1,593,000 ผู้พิการได้รับการ ผู้พิการได้รับการ ส านักปลัด
คนพิการ ในการดูแลผู้พิการ ดูแลจากภาครัฐ ดูแลจากภาครัฐ

คนละ 800 บาท

16 สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จ านวน 2 คน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ส านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ การดูแลจาก ดูแลจากภาครัฐ

ภาครัฐ คนละ
500 บาท

๑๗ อบรมส่งเสริมความรู้ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ พนักงานส่วนต าบลและ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ๑๐,๐๐๐ พนักงานมีความรู้ พนักงาน ลูกจ้าง มี ส านักปลัด
กฎหมายให้พนักงาน ปฎิบัติงานและการบริการ พนักงานจ้าง จ านวน เพิ่มขึ้น ความรู้ ความสามารถ
ส่วนต าบลและพนักงาน ประชาชน 30 คน ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
จ้างของอบต.

7,512,400 7,512,400 7,515,400 7,512,400 7,512,400
4 4 4 4 4

7,512,400 7,512,400 7,515,400 7,512,400 7,512,400

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

 -177-

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1  แผนงาน บริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 รักน้้า รักป่า รักแผ่นดิน เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ในพืน้ทีต้่าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดภาวะโลกร้อน ลดภาวะโลกร้อน ส้านักปลัด

ส่ิงแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ โนนตาเถร จ้านวนต้นไม้เพิม่ขึน้

2 ปลูกหญ้าแฝก เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ใน พืน้ทีท่ัง้ 12 หมูบ่้าน 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 ประชาชนทัง้ ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 12 หมูบ่้าน ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

3 จัดท้าสวนสาธารณะชุมชน เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีใน พืน้ทีต้่าบลโนนตาเถร 800,000 800,000  -  -  - สวนสาธารณะ ประชาชนมีจิต ส้านักปลัด
ต้าบล การพักผ่อนและออกก้าลังกาย ส้านึกในการอนุรักษ์ กองช่าง

เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ส่ิงแวดล้อมทุกด้าน
4 ปลูกต้นไม้ภายในต้าบลโนนตาเถร เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พืน้ทีต้่าบลโนนตาเถร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อนุรักษ์ ประชาชนมีจิต ส้านักปลัด

ม.3, ม.4 และส่ิงแวดล้อม และเพิม่พืน้ที่ ส่ิงแวดล้อม ส้านึกในการอนุรักษ์
สีเขียว ส่ิงแวดล้อมทุกด้าน

5 ศึกษาดูงานเร่ืองการก้าจัดขยะ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ ปริมาณขยะในพืน้ทีต้่าบล  - 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความรู้ สามารถก้าจัดขยะ ส้านักปลัด
ก้าจัดขยะและบริหารจัดการ โนนตาเถร เพิม่ขึน้ และบริหารจัดการ
ขยะ ขยะได้

6 ติดต้ังป้ายห้ามทิง้ขยะบริเวณ 1.เพือ่รักษาภูมิทัศน์หน้า อบต. ป้ายห้ามทิง้ขยะ จ้านวน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ป้ายห้ามทิง้ขยะ ประชาชนไม่น้าขยะ ส้านักปลัด
หน้า อบต.โนนตาเถร โนนตาเถร ให้ดูสวยงาม 1 ป้าย จ้านวน 1 ป้าย มาทิง้บริเวณหน้า

2.เพือ่รักษาสภาพแวดล้อม อบต.โนนตาเถร
115,000 905,000 115,000 105,000 105,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1  แผนงาน บริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ศึกษาดูงานเร่ืองการก้าจัดขยะ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ ปริมาณขยะในพืน้ทีต้่าบล  - 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความรู้ สามารถก้าจัดขยะ ส้านักปลัด

ก้าจัดขยะและบริหารจัดการ โนนตาเถร เพิม่ขึน้ และบริหารจัดการ
ขยะ ขยะได้

8 ติดต้ังป้ายห้ามทิง้ขยะบริเวณ 1.เพือ่รักษาภูมิทัศน์หน้า อบต. ป้ายห้ามทิง้ขยะ จ้านวน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ป้ามห้ามทิง้ขยะ ประชาชนไม่น้าขยะ ส้านักปลัด
หน้า อบต.โนนตาเถร โนนตาเถร ให้ดูสวยงาม 1 ป้าย จ้านวน 1 ป้าย มาทิง้บริเวณหน้า

2.เพือ่รักษาสภาพแวดล้อม อบต.โนนตาเถร
๙ ก้าจัดวชัพืชในแหล่งน้้า เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ พืน้ทีต้่าบลโนนตาเถร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีพืน้ทีแ่หล่ง ประชาชนมีสถานที่ ส้านักปลัด

สาธารณะ พัฒนาแหล่งน้้าสาธารณะ น้้าสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ
สวยและน้้าใส และมีสุขภาพดี
ร้อยละ ๘๐

๑๐ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พืน้ทีต้่าบลโนนตาเถร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีพืน้ทีป่่าในต้าบล มีพืน้ทีสี่เขียวเพิม่มาก ส้านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม และเพิม่พืน้ที่ เพิม่มากขึน้ ขึน้และส่ิงแวดล้อม
สีเขียว ดีขึน้

๑๑ อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมา ๑.เพือ่สนองพระราชด้าริด้าน ๑.จัดท้าฐานข้อมูล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หมูบ่้านทัง้ เกิดการรวมกลุ่มท้า ส้านักปลัด
จากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชใน ทรัพยากรท้องถิน่ ๑๒ หมูเ่ข้ามามี กิจกรรมตามแนว
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พืน้ทีป่่าชุมชน ๒.จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริม ส่วนร่วมในการ พระราชด้าริฯ เกิด
(อพ.สธ.) ๒.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ สร้างจิตส้านึกใน เรียนรู้และร่วม ความสมัคร สมาน

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชและ อนุรักษ์ทรัพยากร สามัคคีในชุมชนด้าน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เก็บรวบรวมพันธกุรรมพืช ท้องถิน่ อนุรักษ์พันธกุรรมพืช

95,000 145,000 145,000 145,000 145,000
9 11 10 10 10

210,000 145,000 145,000 145,000 145,000
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดลอกสระป่าช้าบ้านโกรก เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 100 เมตร  - 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 ขุดลอกสระน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่3 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 410 ม. ลึก 3.5 ม. กวา้ง 100 ม. ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร ปริมาณดิน 143,500 ลบม. ยาว 410 ม. และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ

2 ขุดลอกขยายสระน้้าหมูบ่้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 100 เมตร  - 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 ขุดลอกสระน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
และยกระดับคูสระน้้า บ้าน ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 410 ม. ลึก 3.5 ม. กวา้ง 100 ม. ใช้ในการอุปโภค บริโภค
โนนไพรวลัย์ หมูท่ี ่4 บริโภคและใช้ในการเกษตร ปริมาณดิน 143,500 ลบม. ยาว 410 ม. และใช้ในการเกษตร

อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ
3 ขุดลอกป่าช้าหนองม่วง เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 20 ม.ยาว 900 1,000,000  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกล้าห้วย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

บ้านหนองม่วง หมูท่ี ่6 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค เมตร ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20 เมตร ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม. ยาว 900 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง ค่าลาดเอียง 1:2 อย่างเพียงพอ

4 ขุดลอกคลองล้าห้วยวงักุม่ เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 20 ม.ยาว 900 1,000,000  -  -  - - ขุดลอกล้าห้วย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
บ้านหนองม่วง หมูท่ี ่6 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค เมตร ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20เมตร ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม. ยาว 900เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง ค่าลาดเอียง 1:2 อย่างเพียงพอ

5 ขุดลอกสระหนองผือ เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 20 ม.ยาว 900 1,000,000  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกล้าห้วย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี ่7 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค เมตร ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20 เมตร ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม. ยาว 900 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง ค่าลาดเอียง 1:2 อย่างเพียงพอ

3,000,000 4,305,000 6,305,000 6,305,000 6,305,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ขุดลอกสระอีสานแดง-หนอง เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขุดลอกภายในพืน้ที ่16 ไร่ 5,000,000   - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอกหนอง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

ตลาดไทร  บ้านโคกใหญ่พัฒนา ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ลึก 3.5 ปริมาณดิน ตลาดไทร ลึก ใช้อุปโภค บริโภคและใช้
หมูท่ี ่11 บริโภคและใช้ในการเกษตร 89,600 ลบม. 3.5 ในการเกษตรอย่างพอเพียง

อย่างพอเพียง
7 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมูท่ี ่2, เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดตามกรมชลประทาน 4,000,000  -  -  -  - สร้างฝาย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

5,9,10,11 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค น้้าล้น ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ

8 ก่อสร้างเหมืองส่งน้้าจาก เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดปากกวา้ง 4 ม.ก้นกวา้ง  -  - 1,350,000  -  - เหมืองส่งน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
หนองตลาดไทร ถึงสระน้้า ส้าหรับใช้ในการอุปโภค 3 ม.ลึกเฉล่ีย 1.50 ม.ยาว ขนาดกวา้ง4ม. ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บ้านหนองม่วง หมูท่ี ่6 บริโภคและใช้ในการเกษตร 5,000 ม.ปริมาณดิน ลึกเฉล่ีย 1.50 และใช้ในการเกษตร

อย่างพอเพียง 45,000 ลบม. เมตร

9 ขุดลอกคลองหนองซาเลือด เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดปากกวา้ง 20 ม.ยาว  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้้า ส้าหรับใช้ในการอุปโภค 900 ม.ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20 ม. ใช้อุปโภค บริโภคและใช้
หมูท่ี ่4 บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม.ค่าลาดเอียง ยาว 900 ม. ในการเกษตรอย่างพอเพียง

อย่างพอเพียง 1:02

4,000,000 0 2,350,000 1,000,000 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ขุดสระน้้าบ้านโสกแซง เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาด (150x150x3) ม.  - 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 ขุดสระน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่8 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ปริมาณดิน 67,500 ลบม. หมูท่ี ่8 ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ

11 ขุดลอกสระประปา หมูท่ี ่3 เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 24 ม.ยาว 145  - 1,500,000 1,500,000  -  - ขุดลอกกวา้ง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ม.ลึก 4 ม.ปริมาณดิน 24 เมตร ยาว ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร 11,600 ลบม. ค่าลาดเอียง 145 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 1:02 อย่างพอเพียง

12 ขุดลอกสระส่ีเหล่ียม เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 24 ม.ยาว 145  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขุดลอกกวา้ง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี ่7 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ม.ลึก 4 ม.ปริมาณดิน 24 เมตร ยาว ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร 11,600 ลบม. ค่าลาดเอียง 145 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 1:02 อย่างพอเพียง

0 5,025,000 5,025,000 3,525,000 3,525,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 700 ม. 1,400,000 1,400,000 - - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โสกแซง หมูท่ี ่8 ถึงสามแยก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 2,800 ตรม. ตาม 700 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

แบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน
14 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,000 2,000,000  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกใหญ่พัฒนา หมูท่ี ่11 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร หนา 0.15 ม.ผิวจราจร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ถึงบ้านโนนทัน หมูท่ี ่19 อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 4,000 ตรม. 1,000 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
ต้าบลคูขาด อ้าเภอคง ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน

15 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,000 2,000,000  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สามแยกบ้านโสกแซง ม.8 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ม.หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ถึงบ้านโคกใหญ่พัฒนา อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 4,000 ตรม. ตาม ยาว 1,000 ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง
หมูท่ี ่11 แบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน

5,400,000 1,400,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

 -183-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 ก่อสร้างถนน คสล.จาก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,750,000  -  - - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประปาหมูบ่้าน - ส่ีแยกบ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
โสกแซง หมูท่ี ่8 อย่างสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,500 700 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

ตรม.ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน
17 ก่อสร้าง คสล.สายบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,450,000  - 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประธานรัตน์-บ้านผู้ใหญ่บ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 470 เมตร หนา 0.15 เมตร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
(นายทูน โมรานอก) พร้อม อย่างสะดวกรวดเร็ว 470 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
วางท่อระยะทาง 470 เมตร หมูบ่้าน

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เชือ่มระหวา่งต้าบล หมูท่ี ่6 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 470 ม.หนา 0.15 ม. กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านหนองม่วง ต.โนนตาเถร อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว  470  ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง
อ.โนนแดง ไป หมูท่ี ่5 หมูบ่้าน
บ้านดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เชือ่มระหวา่งต้าบล หมูท่ี ่11 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 335 ม.หนา 0.15 ม. กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโคกใหญ่พฒันา ต.โนนตาเถร อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว  335  ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง
อ.โนนแดง ไป หมูท่ี ่19 หมูบ่้าน
บ้านโนนทัน ต.คูขาด อ.คง

3,200,000 1,000,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000
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วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในต้าบล ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,600 2,500,000  - 2,500,000  - 2,500,000 หินคลุกกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจากโรงไม้ หมู ่1 -วดั มีความสะดวกและปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านโนนตาเถร ในการสัญจร ไปมา ปริมาตร 960 ลบม. 1,600 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
21 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  -  - 5,000,000  - - หินคลุก กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจากโคกหนองแวงหมู ่2- ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 4,100 เมตร หนา 0.15 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านโกรก หมู ่3 อย่างสะดวกรวดเร็ว เมตร ปริมาตร 3,075 ลบ.ม. 4,100 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
22 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  - 2,000,000  -  - - หินคลุก กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองม่วง หมู ่6 ข้าง ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 1,100 เมตร หนา 0.15 ม. 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อบต.โนนตาเถรถึงหน้าวดั อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตร 825 ลบม. 1,100 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

    หนองม่วง หมูบ่้าน

2,500,000 2,000,000 7,500,000 0 2,500,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในต้าบล มี ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,900  -  - 2,000,000  -  - ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านหนองไผ่ หมู ่7 - ความสะดวกและปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านโสกแซง หมู ่8 การสัญจร ไปมา ปริมาตร 1,140 ลบม. ยาว 1,900 ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
24 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว 2,200 2,000,000 2,000,000  -  -  - ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านโคกใหญ่พัฒนา ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
หมู ่11 - บ้านโสกแซง หมู ่8 อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตร 1,650 ลบ.ม. ยาว 2,200 ในหมูบ่้านและระหวา่ง

เมตร หมูบ่้าน
25 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,400  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านโคกใหญ่พัฒนา ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร หนา 0.60 เมตร กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
หมู ่11 - สระอิสานแดง อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตร 840 ลบ.ม. ยาว 1,400 ในหมูบ่้านและระหวา่ง

เมตร หมูบ่้าน

2,000,000 2,000,000 3,500,000 1,500,000 1,500,000

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 ก่อสร้างถนนดินบ้านนาง เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 2,000,000  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนดิน กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อารีย์ - ทางเข้าวดับ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร สูง 1 เมตร หนา 0.50 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หนองม่วง หมู ่6 อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาณดินลูกรัง 5,000 ลบม. 1,000 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

พร้อมท่อระบายน้้า จ้านวน 3 จุด หมูบ่้าน
27 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนในต้าบล ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 3,150  - 1,200,000  - - - ถนนลูกรัง กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกหนองแวง หมูท่ี ่2 - มีความสะดวกและปลอดภัยในเมตร หนา 0.20 ม.ปริมาตร 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย

บ้านโกรก หมูท่ี ่3 การสัญจร ไปมา ดินลูกรัง 400 ลบ.ม. 3,150 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
หมูบ่้าน

28 ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,950,000  -  -  -  - หินคลุก กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู ่12,3-บ้านโคกหนองแวง ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 3,000 เมตร หนา0.20เมตร 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หมู ่2 อย่างสะดวกรวดเร็ว หินคลุกไม่น้อยกวา่ 3,000 3,000 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

ลบ.ม. หมูบ่้าน

3,950,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000รวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานกว้าง 6 เมตร 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร ส้าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 670 เมตร หนา 0.15 ม. 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ม. 1 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 4,020 670 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
จ.นครราชสีมา และมีสถานทีอ่อกก้าลังกาย ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ หมูบ่้าน
ช่วงที ่1 รอบฝ่ังสระตะวนัตก เพือ่สุขภาพ 0.30 เมตร วางทอ่ระบายน้้า มีสถานทีอ่อกก้าลังกาย
3 ด้าน พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.ปากล้ินรางชัน้ 3 ยาว 1 ม. เพือ่สุขภาพ

ศก.0.30 ม. จ้านวน 3 จุดๆ ละ

10 ทอ่น รวมเปน็ 30 ทอ่น

ขนาดและระยะตามแบบกอ่สร้าง

ที่ อบต.โนนตาเถรก้าหนด

ช่วงที ่2 ตรงข้ามฝ่ังสระตะวันตก ปริมาณงานกว้าง 6 เมตร ถนน คสล.กวา้ง

ยาว 300 เมตร หนา 0.15 ม. 6 เมตร ยาว

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,800 300 เมตร

ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ

0.30 เมตร ขนาดและระยะ

ตามแบบกอ่สร้าง ที่ อบต.

โนนตาเถรก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 ซ่อมแซมถนน คสล.จุดทางเข้า เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 150ม. - - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมูบ่้าน ม.12 ถึงทางเข้าบ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
โกรก หมู ่3 อย่างสะดวกรวดเร็ว นอ้ยกว่า 6,000 ตรม. 150 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
31 ขยายไหล่ทางถนน คสล.ทาง เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 150ม. -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกโรงเรียนบ้านโกรกหมู ่3 - ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ทางเข้าหมูบ่้านโนนสุวรรณฯ อย่างสะดวกรวดเร็ว นอ้ยกว่า  6,000 ตรม. 150 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
หมู ่12 หมูบ่้าน

32 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,900 8,004,000  -  - - - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ด้วยผิวจราจรแบบ Asphastic ส้าหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ที่ กวา้ง 6 เมตร ความสะดวกในการ
Concreate สายบา้นโนนตาเถร- ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 17,400 ตรม. ยาว 2,900 สัญจรภายในหมูบ่้าน
บ้านโสกแซง ช่วงระยะ ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด เมตร และระหวา่งหมูบ่้าน
ระหวา่งบ้านโนนตาเถร -
บ้านโนนน้อย

3,342,561 3,342,562 3,942,563 3,942,564 3,942,565รวม

 -189-

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 1,860 -  - 4,230,000  4,230,000 - ซ่อมสร้างผิวทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  สายบ้านโนนตาเถร ส้าหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ที่ แอสฟกัติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตรความสะดวกในการ
บ้านโนนตาเถร-บ้านโสกแซง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 11,160 ตรม. กว้าง 6 เมตร สัญจรภายในหมูบ่้าน
ช่วงระหวา่งบ้านหนองม่วง ตามแบบมาตรฐาน ยาว 1,860 เมตร และระหวา่งหมูบ่้าน
บ้านโนนน้อย

34 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 -  - 5,000,000  5,000,000 - ซ่อมสร้างผิวทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต  ทุกสายต้าบล ส้าหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร แอสฟกัติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตรความสะดวกในการ
ต้าบลโนนตาเถร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สัญจรภายในหมูบ่้าน

และระหวา่งหมูบ่้าน
๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง ๕ ม. ยาว - - ๓,๘๑๐,๐๐๐ - - ถนนคสล.กวา้ง ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคกหนองแวง หมูท่ี ่๒-บ้านโกรก ส้าหรับใช้ในการคมนาคม ๑,๔๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพืน้ทีไ่ม่น้อย ๕ ม.ยาว ๑,๔๑๓ ม.ความสะดวกในการ
หมูท่ี ่๓ (ต่อเติม) ถึงสระป่าช้า ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ๗,๐๖๕ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ สัญจรภายในหมูบ่้าน
บ้านโกรก บ้านโกรก หมูท่ี ่๓ ๐.๕๐ ม. เทหูช้างคสล. กวา้ง ๕ ม. และระหวา่งหมูบ่้าน

 ยาว ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.๒ ข้างมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยวา่ ๒๕ ตร.ม.ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ ม.รวมพืน้ที่
ทีค่สล.๗,๐๙๐ตร.ม.วางท่อคสล.Ø
 ๐.๔๐ ม.ชัน้๓ยาว ๑ ม.จ้านวน ๒ จุดๆ
ละ ๙ ท่อนรวม๑๘ท่อน ป้ายประชาสัม
พันธโ์ครงการตามแบบมาตรฐาน ๑ ป้าย

0 0 13,040,000 9,230,000 0

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

               องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม

           รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้    
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพ 
    ทั่วไปและข้อมูล 
    พ้ืนฐานของ 
    องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง  
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร  
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์
 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  
 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 
 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 
 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห ์
    สภาวการณ์ 
    และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ 
และกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)  
และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร ์
      ขององค์กร 
      ปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร ์
      ขององค์กร 
      ปกครองส่วน 
      ท้องถิ่นในเขต 
      จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร ์
      จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ีสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
- 19๕ - 

 
... 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค ์
     ของแต่ละ 
     ประเด็นกลยุทธ ์
๓.๗ จดุยืนทาง 
      ยุทธศาสตร์ 
      (Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง 
     ของยุทธศาสตร ์
     ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ 
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
            และสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพฒันาอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ  
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร จ านวนท่ี
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลกัประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ 
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend  
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ 
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปา้หมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการน าไปสู่ปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับ
การเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปน็เมือง (๕) การสร้างความเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ไดก้ าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิน่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

- 201 - 
 
 
 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้าทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท้าแผนการ

ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  

น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้
ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่ าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้าน
การศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมี
รายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการ
เสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณา
บรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

 



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดลอกสระป่าช้าบ้านโกรก เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 100 เมตร  - 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 ขุดลอกสระน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่3 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 410 ม. ลึก 3.5 ม. กวา้ง 100 ม. ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร ปริมาณดิน 143,500 ลบม. ยาว 410 ม. และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ

2 ขุดลอกขยายสระน้้าหมูบ่้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 100 เมตร  - 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 ขุดลอกสระน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
และยกระดับคูสระน้้า บ้าน ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 410 ม. ลึก 3.5 ม. กวา้ง 100 ม. ใช้ในการอุปโภค บริโภค
โนนไพรวลัย์ หมูท่ี ่4 บริโภคและใช้ในการเกษตร ปริมาณดิน 143,500 ลบม. ยาว 410 ม. และใช้ในการเกษตร

อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ
3 ขุดลอกป่าช้าหนองม่วง เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 20 ม.ยาว 900 1,000,000  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกล้าห้วย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

บ้านหนองม่วง หมูท่ี ่6 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค เมตร ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20 เมตร ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม. ยาว 900 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง ค่าลาดเอียง 1:2 อย่างเพียงพอ

4 ขุดลอกคลองล้าห้วยวงักุม่ เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 20 ม.ยาว 900 1,000,000  -  -  - - ขุดลอกล้าห้วย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
บ้านหนองม่วง หมูท่ี ่6 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค เมตร ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20เมตร ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม. ยาว 900เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง ค่าลาดเอียง 1:2 อย่างเพียงพอ

5 ขุดลอกสระหนองผือ เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 20 ม.ยาว 900 1,000,000  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกล้าห้วย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี ่7 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค เมตร ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20 เมตร ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม. ยาว 900 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง ค่าลาดเอียง 1:2 อย่างเพียงพอ

3,000,000 4,305,000 6,305,000 6,305,000 6,305,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ขุดลอกสระอีสานแดง-หนอง เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขุดลอกภายในพืน้ที ่16 ไร่ 5,000,000   - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอกหนอง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

ตลาดไทร  บ้านโคกใหญ่พัฒนา ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ลึก 3.5 ปริมาณดิน ตลาดไทร ลึก ใช้อุปโภค บริโภคและใช้
หมูท่ี ่11 บริโภคและใช้ในการเกษตร 89,600 ลบม. 3.5 ในการเกษตรอย่างพอเพียง

อย่างพอเพียง
7 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมูท่ี ่2, เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดตามกรมชลประทาน 4,000,000  -  -  -  - สร้างฝาย ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

5,9,10,11 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค น้้าล้น ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ

8 ก่อสร้างเหมืองส่งน้้าจาก เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดปากกวา้ง 4 ม.ก้นกวา้ง  -  - 1,350,000  -  - เหมืองส่งน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
หนองตลาดไทร ถึงสระน้้า ส้าหรับใช้ในการอุปโภค 3 ม.ลึกเฉล่ีย 1.50 ม.ยาว ขนาดกวา้ง4ม. ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บ้านหนองม่วง หมูท่ี ่6 บริโภคและใช้ในการเกษตร 5,000 ม.ปริมาณดิน ลึกเฉล่ีย 1.50 และใช้ในการเกษตร

อย่างพอเพียง 45,000 ลบม. เมตร

9 ขุดลอกคลองหนองซาเลือด เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดปากกวา้ง 20 ม.ยาว  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้้า ส้าหรับใช้ในการอุปโภค 900 ม.ลึก 2 ม.ปริมาณดิน กวา้ง 20 ม. ใช้อุปโภค บริโภคและใช้
หมูท่ี ่4 บริโภคและใช้ในการเกษตร 342,000 ลบม.ค่าลาดเอียง ยาว 900 ม. ในการเกษตรอย่างพอเพียง

อย่างพอเพียง 1:02

4,000,000 0 2,350,000 1,000,000 1,000,000

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ขุดสระน้้าบ้านโสกแซง เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาด (150x150x3) ม.  - 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 ขุดสระน้้า ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่8 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ปริมาณดิน 67,500 ลบม. หมูท่ี ่8 ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง อย่างเพียงพอ

11 ขุดลอกสระประปา หมูท่ี ่3 เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 24 ม.ยาว 145  - 1,500,000 1,500,000  -  - ขุดลอกกวา้ง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ม.ลึก 4 ม.ปริมาณดิน 24 เมตร ยาว ใช้ในการอุปโภค บริโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร 11,600 ลบม. ค่าลาดเอียง 145 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 1:02 อย่างพอเพียง

12 ขุดลอกสระส่ีเหล่ียม เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้า ขนาดกวา้ง 24 ม.ยาว 145  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขุดลอกกวา้ง ประชาชนได้มีน้้าส้าหรับ กองช่าง
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี ่7 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ม.ลึก 4 ม.ปริมาณดิน 24 เมตร ยาว ใช้ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร 11,600 ลบม. ค่าลาดเอียง 145 เมตร และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 1:02 อย่างพอเพียง

0 5,025,000 5,025,000 3,525,000 3,525,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 700 ม. 1,400,000 1,400,000 - - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โสกแซง หมูท่ี ่8 ถึงสามแยก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 2,800 ตรม. ตาม 700 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

แบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน
14 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,000 2,000,000  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกใหญ่พัฒนา หมูท่ี ่11 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร หนา 0.15 ม.ผิวจราจร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ถึงบ้านโนนทัน หมูท่ี ่19 อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 4,000 ตรม. 1,000 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
ต้าบลคูขาด อ้าเภอคง ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน

15 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,000 2,000,000  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สามแยกบ้านโสกแซง ม.8 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ม.หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
ถึงบ้านโคกใหญ่พัฒนา อย่างสะดวกรวดเร็ว น้อยกวา่ 4,000 ตรม. ตาม ยาว 1,000 ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง
หมูท่ี ่11 แบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน

5,400,000 1,400,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

โครงการ วตัถุประสงค์

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ
ที่



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 ก่อสร้างถนน คสล.จาก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,750,000  -  - - - ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประปาหมูบ่้าน - ส่ีแยกบ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
โสกแซง หมูท่ี ่8 อย่างสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,500 700 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

ตรม.ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด หมูบ่้าน
17 ก่อสร้าง คสล.สายบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,450,000  - 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประธานรัตน์-บ้านผู้ใหญ่บ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 470 เมตร หนา 0.15 เมตร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
(นายทูน โมรานอก) พร้อม อย่างสะดวกรวดเร็ว 470 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
วางท่อระยะทาง 470 เมตร หมูบ่้าน

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เชือ่มระหวา่งต้าบล หมูท่ี ่6 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 470 ม.หนา 0.15 ม. กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านหนองม่วง ต.โนนตาเถร อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว  470  ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง
อ.โนนแดง ไป หมูท่ี ่5 หมูบ่้าน
บ้านดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เชือ่มระหวา่งต้าบล หมูท่ี ่11 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 335 ม.หนา 0.15 ม. กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บา้นโคกใหญ่พฒันา ต.โนนตาเถร อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว  335  ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง
อ.โนนแดง ไป หมูท่ี ่19 หมูบ่้าน
บ้านโนนทัน ต.คูขาด อ.คง

3,200,000 1,000,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในต้าบล ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,600 2,500,000  - 2,500,000  - 2,500,000 หินคลุกกวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจากโรงไม้ หมู ่1 -วดั มีความสะดวกและปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านโนนตาเถร ในการสัญจร ไปมา ปริมาตร 960 ลบม. 1,600 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
21 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  -  - 5,000,000  - - หินคลุก กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจากโคกหนองแวงหมู ่2- ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 4,100 เมตร หนา 0.15 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านโกรก หมู ่3 อย่างสะดวกรวดเร็ว เมตร ปริมาตร 3,075 ลบ.ม. 4,100 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
22 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  - 2,000,000  -  - - หินคลุก กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองม่วง หมู ่6 ข้าง ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 1,100 เมตร หนา 0.15 ม. 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
อบต.โนนตาเถรถึงหน้าวดั อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตร 825 ลบม. 1,100 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

    หนองม่วง หมูบ่้าน

2,500,000 2,000,000 7,500,000 0 2,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในต้าบล มี ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,900  -  - 2,000,000  -  - ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านหนองไผ่ หมู ่7 - ความสะดวกและปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
บ้านโสกแซง หมู ่8 การสัญจร ไปมา ปริมาตร 1,140 ลบม. ยาว 1,900 ม. ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
24 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว 2,200 2,000,000 2,000,000  -  -  - ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านโคกใหญ่พัฒนา ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
หมู ่11 - บ้านโสกแซง หมู ่8 อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตร 1,650 ลบ.ม. ยาว 2,200 ในหมูบ่้านและระหวา่ง

เมตร หมูบ่้าน
25 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,400  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านโคกใหญ่พัฒนา ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร หนา 0.60 เมตร กวา้ง 4 เมตร สะดวกในการสัญจรภาย
หมู ่11 - สระอิสานแดง อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาตร 840 ลบ.ม. ยาว 1,400 ในหมูบ่้านและระหวา่ง

เมตร หมูบ่้าน

2,000,000 2,000,000 3,500,000 1,500,000 1,500,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 ก่อสร้างถนนดินบ้านนาง เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 2,000,000  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนดิน กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อารีย์ - ทางเข้าวดับ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร สูง 1 เมตร หนา 0.50 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หนองม่วง หมู ่6 อย่างสะดวกรวดเร็ว ปริมาณดินลูกรัง 5,000 ลบม. 1,000 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

พร้อมท่อระบายน้้า จ้านวน 3 จุด หมูบ่้าน
27 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนในต้าบล ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 3,150  - 1,200,000  - - - ถนนลูกรัง กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกหนองแวง หมูท่ี ่2 - มีความสะดวกและปลอดภัยในเมตร หนา 0.20 ม.ปริมาตร 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย

บ้านโกรก หมูท่ี ่3 การสัญจร ไปมา ดินลูกรัง 400 ลบ.ม. 3,150 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
หมูบ่้าน

28 ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,950,000  -  -  -  - หินคลุก กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู ่12,3-บ้านโคกหนองแวง ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 3,000 เมตร หนา0.20เมตร 5 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
หมู ่2 อย่างสะดวกรวดเร็ว หินคลุกไม่น้อยกวา่ 3,000 3,000 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

ลบ.ม. หมูบ่้าน

3,950,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

รวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ปริมาณงานกว้าง 6 เมตร 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร ส้าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 670 เมตร หนา 0.15 ม. 6 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ม. 1 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 4,020 670 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
จ.นครราชสีมา และมีสถานทีอ่อกก้าลังกาย ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ หมูบ่้าน
ช่วงที ่1 รอบฝ่ังสระตะวนัตก เพือ่สุขภาพ 0.30 เมตร วางทอ่ระบายน้้า มีสถานทีอ่อกก้าลังกาย
3 ด้าน พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.ปากล้ินรางชัน้ 3 ยาว 1 ม. เพือ่สุขภาพ

ศก.0.30 ม. จ้านวน 3 จุดๆ ละ

10 ทอ่น รวมเปน็ 30 ทอ่น

ขนาดและระยะตามแบบกอ่สร้าง

ที่ อบต.โนนตาเถรก้าหนด

ช่วงที ่2 ตรงข้ามฝ่ังสระตะวันตก ปริมาณงานกว้าง 6 เมตร ถนน คสล.กวา้ง

ยาว 300 เมตร หนา 0.15 ม. 6 เมตร ยาว

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,800 300 เมตร

ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ

0.30 เมตร ขนาดและระยะ

ตามแบบกอ่สร้าง ที่ อบต.

โนนตาเถรก้าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 ซ่อมแซมถนน คสล.จุดทางเข้า เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 150ม. - - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมูบ่้าน ม.12 ถึงทางเข้าบ้าน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
โกรก หมู ่3 อย่างสะดวกรวดเร็ว นอ้ยกว่า 6,000 ตรม. 150 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง

หมูบ่้าน
31 ขยายไหล่ทางถนน คสล.ทาง เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 150ม. -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.กวา้ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกโรงเรียนบ้านโกรกหมู ่3 - ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม.ผิวจราจรไม่ 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจรภาย
ทางเข้าหมูบ่้านโนนสุวรรณฯ อย่างสะดวกรวดเร็ว นอ้ยกว่า  6,000 ตรม. 150 เมตร ในหมูบ่้านและระหวา่ง
หมู ่12 หมูบ่้าน

32 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,900 8,004,000  -  - - - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ด้วยผิวจราจรแบบ Asphastic ส้าหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ที่ กวา้ง 6 เมตร ความสะดวกในการ
Concreate สายบา้นโนนตาเถร- ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 17,400 ตรม. ยาว 2,900 สัญจรภายในหมูบ่้าน
บ้านโสกแซง ช่วงระยะ ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด เมตร และระหวา่งหมูบ่้าน
ระหวา่งบ้านโนนตาเถร -
บ้านโนนน้อย

3,342,561 3,342,562 3,942,563 3,942,564 3,942,565

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รวม
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แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เป็นครัวของโลก
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 1,860 -  - 4,230,000  4,230,000 - ซ่อมสร้างผิวทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  สายบ้านโนนตาเถร ส้าหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ที่ แอสฟกัติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตรความสะดวกในการ
บ้านโนนตาเถร-บ้านโสกแซง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 11,160 ตรม. กว้าง 6 เมตร สัญจรภายในหมูบ่้าน
ช่วงระหวา่งบ้านหนองม่วง ตามแบบมาตรฐาน ยาว 1,860 เมตร และระหวา่งหมูบ่้าน
บ้านโนนน้อย

34 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก เพือ่ให้ประชาชน ได้มีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 -  - 5,000,000  5,000,000 - ซ่อมสร้างผิวทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต  ทุกสายต้าบล ส้าหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร แอสฟกัติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตรความสะดวกในการ
ต้าบลโนนตาเถร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สัญจรภายในหมูบ่้าน

และระหวา่งหมูบ่้าน
๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง ๕ ม. ยาว - - ๓,๘๑๐,๐๐๐ - - ถนนคสล.กวา้ง ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคกหนองแวง หมูท่ี ่๒-บ้านโกรก ส้าหรับใช้ในการคมนาคม ๑,๔๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพืน้ทีไ่ม่น้อย ๕ ม.ยาว ๑,๔๑๓ ม.ความสะดวกในการ
หมูท่ี ่๓ (ต่อเติม) ถึงสระป่าช้า ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ๗,๐๖๕ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ สัญจรภายในหมูบ่้าน
บ้านโกรก บ้านโกรก หมูท่ี ่๓ ๐.๕๐ ม. เทหูช้างคสล. กวา้ง ๕ ม. และระหวา่งหมูบ่้าน

 ยาว ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.๒ ข้างมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยวา่ ๒๕ ตร.ม.ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ ม.รวมพืน้ที่
ทีค่สล.๗,๐๙๐ตร.ม.วางท่อคสล.Ø
 ๐.๔๐ ม.ชัน้๓ยาว ๑ ม.จ้านวน ๒ จุดๆ
ละ ๙ ท่อนรวม๑๘ท่อน ป้ายประชาสัม
พันธโ์ครงการตามแบบมาตรฐาน ๑ ป้าย

0 0 13,040,000 9,230,000 0

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-256๕)
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

               องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม

           รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเปิดสูง แบบ 30,000  -  - 30,000 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง 2 บานเปิด ขนาด

91.5x45.7x183.0 cm

แบบไม่มี มอก.

ปี 2561 =6 ตู้

ปี 2564 =6 ตู้

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็กแบบ 2 30,000  -  - 30,000 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต

แบบไม่มี มอก.

ปี 2561 =6 ตู้

ปี 2564 =6 ตู้

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ระดับ 7-9 8,800  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด

ปี 2561 = 2 ชุด

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน ระดับ 7-9 2,600  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด

ปี 2561 = 2 ชุด

รวม 71,400 0 0 60,000 0

บญัชีครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x8 60,000  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน  2  หลัง

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเหล็ก 41,000  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง  -ขนาด 75x1.50 จ านวน

10 ตัวๆ ละ 1,900 บาท

 -ขนาด 75x1.80 จ านวน

10 ตัวๆ ละ 2,200 บาท

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด  จ านวน 100,000  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์และ

ค่าติดต้ัง

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค 36,000  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ เตอร์ ระดับ XGA ขนาด

3,500 ANSI Lumens

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

1)เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์

รวม 237,000 0 0 0 0

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

บญัชีครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

 -205-



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์ ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ เพื่อฉายภาพจาก

คอมพิวเตอร์และวิดีโอ

2) ใช้ LCD Panel หรือ

ระบบ DLP

3) ระดับ SVGA และ XGA

เป็นระดับความละเอียดของ

ภาพที่ True

4) ขนาดที่ก าหนดเป็น

ขนาดค่าความส่องสว่าง

ขั้นต่ า

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ 10,400  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ไฟฟ้า

1) ขนาดเส้นทะแยงมุม

120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว

หรือ 84x84 นิ้ว หรือ

89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต

หรือ 7x7 ฟุต 

2) ทุกขนาดตามข้อ 1

รวม 10,400 0 0 0 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

บญัชีครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอม้วนเก็บในกล่องได้ ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วย

สวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล

ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวล์ 50

เฮิรตซ์ ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจร 207,000 207,000 207,000 207,000 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคง

ที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร

ราคา 23,000 บาท

ติดต้ัง จ านวน 9 จุด ดังนี้

1.บ้านโนนไพรวัลย์

   จ านวน  5  จุด

2.บ้านท่าวัด หมู่ 5

   จ านวน  3  จุด

3.บ้านโนนสุวรรณพัฒนา

   จ านวน  1  จุด

รวม 207,000 207,000 207,000 207,000 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิ้ว

ปี 2561 =2 เคร่ือง

ปี 2562 =2 เคร่ือง

13 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,000  -  - 21,000 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงาน

ประมวลผล

ปี 2561 =1 เคร่ือง

ปี 2564 =1 เคร่ือง

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์กีฬา จัดหาติดต้ังเคร่ือง 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษาฯ

และส่ิงก่อสร้าง ออกก าลังกาย ฯลฯ

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องดิจิตอล 12,000 12,000  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ จ านวน  2  เคร่ือง

รวม 577,000 556,000 500,000 521,000 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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บญัชีครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถนั่งส่วนกลาง 784,000 784,000  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน

1,600 ซีซี  จ านวน 1 คัน

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน แบบพนักพิงสูง 10,000 ส านักปลัด

จ านวน 2 ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เก้าอี้บุนวม 

2) มีพนักพิงสูง 

3) ล้อเล่ือนปรับระดับได้ 

4) หุ้มหนัง PU สีดา 

5) ขาโครเมี่ยมกันสนิม

 6) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 8,000 ส านักปลัด

พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัว

19 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 8,000 ส านักปลัด

 ขนาด 22 นิ้ว ปรับส่ายซ้าย-ขวา 

และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 

จ านวน 2 ตัว

รวม 784,000 784,000 26,000 0 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

บญัชีครุภณัฑ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ 50,000 ส านักปลัด

 ขนาด 22 นิ้ว ปรับส่ายซ้าย-ขวา 

และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 

ปรับความสูงได้ จ านวน 10 ตัว

21 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมไอเย็น สามารถต้ังเวลาปิด 10,000 ส านักปลัด

อัตโนมัติได้ มีระบบฟอกอากาศ

 และปรับแรงลมได้  ใช้งานได้

ต่อเนื่อง 7-10 ชม. จ านวน 2 ตัว

22 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 250,000 ส านักปลัด

ชุดเคร่ืองเสียง  จ านวน 1 ชุด

พร้อมค่าแรงประกอบและติดต้ัง

1.อีควอไลเซอร์ Stereo  31 ช่อง 

 จ านวน  1  ชุด

2.ครอสโอเวอร์ 2 ทาง จ านวน  1 ชุด   

3.เพาเวอร์แอมป์  จ านวน  1 ชุด 

รายละเอียดดังนี้ 440Wx2 @ 4  ohm  

7000W  x 2 @ 2 ohm 

4.Power Amp myNPE  จ านวน  1 ชุด 

รวม 0 0 310,000 0 0 0

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5.ตู้ล าโพง 2 ทาง จ านวน   6  ใบ ส านักปลัด

 - ก าลังขับไม่น้อยกว่า  400  วัตต์   

 - LF : 15” bass driver 3” voice coil    

- HF : 1.5” exit compression driver 

6.ตู้ลาโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว 

 จ านวน  4  ใบ

  - ก าลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ RMS    

 - ความไว (1W : 1 เมตร) ไม่น้อยกว่า 95 dB   

 - ตอบสนองความถี่ต้ังแต่ 35Hz ถึง 1,000Hz  

  - ขนาดขดลวด 4 นิ้ว 

7.ไมค์ลอยคู่  จ านวน 1 ชุด

 รายละเอียดดังนี้        

   -ระบบ UHF    

  - มีเสารับสัญญาณ 2 เสา  

  - ระยะรับส่งในที่โล่ง ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

8.แร็คพลาสติก ABS ขนาด  4U ลึก 19 นิ้ว 

 จ านวน 2 ชุด

9. แร็คพลาสติก  ABS ขนาด 8U ลึก 19 นิ้ว 

 จ านวน 1 ชุด

รวม 0 0 0 0 0

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10.สายสัญญาณ XLR หัวตัวผู้+ตัวเมีย ส านักปลัด

 ยาว 1 เมตร จ านวน 12 เส้น

11. สายสัญญาณ XLR ตัวเมีย+PHONE MONO

ยาว 1 เมตร  จ านวน 2 เส้น

12.สายสัญญาณ JACK 3.5 MM.+PHONE  

MONOคู่ ยาว 1 เมตร จ านวน 1 เส้น

13. สายสัญญาณ JACK 3.5 MM.+ RCA คู่ 

ยาว 1 เมตร จ านวน 1 เส้น

14. สายล าโพง ขนาด 14 AWG x 4C 

ยาว 100 เมตร จ านวน 1 ขด

15. สายล าโพง ขนาด 14 AWG x 2C 

ยาว 100 เมตร จ านวน 1 ขด

16. มิกเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

รายละเอียดดังนี้     

  - 6 ช่องไมค์  - 1 Stereo Bus    - 1 AUX     

  - 12 ช่องไลน(์6mono+3stereo) 

 - มีเอฟเฟ็กในตัว 

17. ขาต้ังล าโพง 3 ขา สามารถรองรับ

น้ าหนักได้ 50 กิโลกรัม

18. กล่องปล๊ักไฟติดแร็ค ขนาด 1U จ านวน 3 ชุด

รวม 0 0 0 0 0

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดดังนี้   ส านักปลัด

  - มีช่องเสียบไม่น้อยกว่า 8 ช่อง    

 - มีโวลท์มิเตอร์ - มีเบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์ 

19. แร็คพลาสติก ABS สาหรับใส่มิกเซอร์ 12UK 

จ านวน 1 ชุด

20. สาย AC ขนาด 2x2.5 ตารางมิลลิเมตร 

ยาว 25 เมตร จ านวน 2 เส้น

21. สปีกคอนตัวผู้ ชนิด 4 ขั้ว จ านวน 40 ตัว

24 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart  Card 3,500 ส านักปลัด

 Reader ) จ านวน 5 เคร่ือง 

 คุณลักษณะพื้นฐาน

 -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

 -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

 -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSBได้

 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts และ 1.8 Volts 

ได้เป็นอย่างน้อย

รวม 0 0 3,500 0 0

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 8,000 กองคลัง

พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัว

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับส านักงาน 22,000 กองคลัง

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือดีกว่า

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง   วัดไกล 10 กม. 8,000 กองช่าง

 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ 30 ซม จ านวน 1 อัน

1. โครงสร้าง 

 1.1 โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุ พลาสติกแข็ง   

ขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 

 1.2 โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะแข็งแรง พับเก็บได้

มีระบบเบรค ควบคุม ที่มือจับ พร้อมหูหิ้ว

1.3  โครงสร้างสามารถพับคร่ึง มีขาต้ังพัก มีถุงบรรจุล้อ

2. ระบบการท างาน 

2.1  สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้  99,999 เมตร 

2.2  มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่า

ระยะทางละเอียด ถึงหน่วย เดซิเมตร

รวม 0 0 38,000 0 0 0

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  2.3  มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับ กองช่าง

และที่มาตรวัด

2.4  สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง

28 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 24,500 กองช่าง

และโยธา จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะ

 1) มีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง

 2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD

 3) บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด

และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้น

 4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด

5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต าแหน่ง

สถานที่สาคัญ  ไม่น้อยกว่า 500,000 ต าแหน่ง

6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดย

การวัด   ความดันบรรยากาศ

7) มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง 

USB port แบบ High-Speed

รวม 0 0 24,500 0 0 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา

 -215-

บญัชีครุภณัฑ์




