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  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

เห ตุ ที่ ได้ ชื่ อ  “บ้ าน ถน น โพ ธิ์”เพ ราะ เมื่ อ ส มั ยก่ อนบ้ านถนน โพ ธิ์  มี ลั กษ ณ ะภู มิ ป ระ เท ศ             
โดยทั่วไปเป็น ที่ดอนสลับที่ลุ่ม  มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินทางตามทางเกวียนมาท ามาหากินบริเวณนี้ซึ่งมี       
ต้นโพธิ์ต้นใหญ่มาก ตั้งขวางทางอยู่  ต่อมามีหน่วยงานของทางราชการมาท าการขุดแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการท าการ
เกษตรกรรมเนื้อที่ประมาณ  88  ไร่ตรงบริเวณนั้น  โดยการขุดเอาต้นโพธิ์และถนนที่ใช้ในการเดินทางออก  
ชาวบ้านที่เดินทางผ่านบริเวณนี้จึงต่างเรียกกันว่า “บึงถนนโพธิ์”  ชาวบ้านที่เดินทางผ่านต่างก็อพยพมาอยู่
บริเวณที่บึงดังกล่าวกันมากขึ้น ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า “บ้านถนนโพธิ์”   ครั้นปี พ.ศ. 2484  มีประชาชน
มาอยู่บริเวณนี้เพ่ิมมากขึ้น  จึงขอแยกมาตัวมาตั้งเป็นต าบลชื่อ  “ต าบลถนนโพธิ์”  ต่อมากรมทางหลวงได้มา
ด าเนินการก่อสร้างถนนสายโนนไทย – ขามสะแกแสง  (ทางหลวงสาย  2150)  วิ่งผ่านทางด้านทิศใต้ของต าบล  
ต่อมาปี  พ.ศ. 2533  มีประชาชนกลุ่มบ้านหนึ่งเรียกว่า  “บ้านมะค่า”   ได้ขอแยกตัวออกมาตั้งต าบลใหม่
เรียกว่า  “ต าบลมะค่า” 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลถนนโพธิ์   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา บนถนนสาย 2150  
(ทางหลวงสายโนนไทย – ขามสะแกแสง) ระยะทางเดินทางจากอ าเภอโนนไทยถึงต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพ้ืนติดต่อกับ  ท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ จรด ต าบลหนองหอย  กิ่งอ าเภอพระทองค า ,ต าบล ,ชีวึก , 
ต าบลพะงาด  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก  ติด  ต าบล พะงาด อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก    ติด  ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้     ติด  ต าบลมะค่า ,ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย ,ต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง   
เนื้อท่ีและเขตการปกครอง 
ต าบลถนนโพธิ์    มีพ้ืนที่ ทั้งหมด  23,400  ไร่  หรือประมาณ  37.44   ตารางกิโลเมตร   
แบ่งเขตการปกครอง  เป็น  9 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านกระฎีกร ุ   หมู่ที่ 6 บ้านดอนสระจันทร์ 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนพรม   หมู่ที่ 7 บ้านโตนด 
หมู่ที่ 3 บ้านแฉ่ง    หมู่ที่ 8  บ้านหนองตาแมน 
หมู่ที่ 4 บ้านหลุมปูน   หมู่ที่ 9 บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ 
          ............. / ถนนโพธิ์ 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซ่ึง
อาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม ไม่
เคยเกิดอุทกภัย รุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร   
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ 
เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  ๑๕ องศา 

 1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

   2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านจ านวน 8 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 16 คน ก านันประจ าต าบล 1 คน 
และสารวัตรก านัน  1 คน แพทย์ประจ าต าบล 1 คน 
2.1 การเลือกตั้ง 

1.การบริหารการเมืองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลประกอบด้วย  2  ฝ่าย  คือ 
(1)  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

หมู่บ้านละ  2 คน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสิ้น  17  คน  คือ 
1. นายสายชล    จงกลกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่ 6  (ประธานสภา  อบต.) 
2. นายเที่ยง   เชื่อมกลาง สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 4  (รองประธานสภา อบต.) 
3. นายประภาส   โจสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 1 
4. นายนิยม   ปรางค์นอก   สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 1   
5. นายฉลวย   จันทร์จ่อกลิ่น สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 2 
6. นางสาวกาญจนา คือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 2 
7. นายสีนวน   สระสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 3 
8. นางดวง   กีบสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 3 
9. นายสามารถ   ดอกพิกุล สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 4 
10. นายธนพัฒน์   กีบสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 5 
11. นางสุกัญญา   พวกดี สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 5 
12. นายพินิจ   โกบสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 6 
13. นายประเสริฐ   งามจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 7 
14. นางประนอม ฉลาด สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 7 
15. นายสนอง   ลาบโคกสูง สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 8 
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16. นายเรียบ   ดวนสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 9 
17. นายนิ่ม   ดวนสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที ่ 9 

(2)  ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  มีคณะผู้บริหาร  3  คนและเลขานุการนายกฯ  1  คน   
คือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน  ท าหน้าที่บริหารงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ  ข้อบังคับ  และแผนพัฒนาต าบล 

นายสมบูรณ ์ พิพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายสนอง  ปรางค์นอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายฤทธิเดช  ขอบังกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายสงัด  สุขดา  เลขานุการนายก อบต. 

2.  การบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์เป็น

ผู้บังคับบัญชา  มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  19 คน  โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน   
(1)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์เป็นปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส านักปลัดฯ 

   องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  10 คน 
   1. นางอรุนรัศม์ิ นะพรานบุญ  ปลัด อบต. 
   2. นางประพาฬศรี  วงศ์สนธิ์   นักพัฒนาชุมชุน 
   3. นายอุเทน  โจสันเทียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  4. นางสาวรุจิเลขา  แท่นกระโทก  นิติกร 
  5.นายเอกชัย บุญประกอบ  บุคลากร 
  6.นายตฤน คงมาลัย   นักบริหารงานทั่วไป 

7. นายรังเสน เผียนสันเทียะ   พนักงานขับรถยนต์ 
   8. นายสุเทพ วรโคกสูง   นักการภารโรง 
   9. นางประทุม ฟ้าคุ้ม     คนงานทั่วไป 
  10.นางสาวภัควลัญชญ์ กรรณิกากลาง ผู้ช่วยธุรการ 
   (2)  กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองคลัง 
   ต าแหน่งในส่วนกองคลัง       จ านวน 4  คน 
   1. นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   2. นางสาวนงนุช    บ ารุงกลาง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   3. นางสาวพิมพ์ณิศา   มีถมธนวัฒน์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  4.นางสาวสุเนตร  ม่วงชูอินทร์  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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(3)  กองช่าง มีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองช่าง 
ต าแหน่งในส่วนกองช่าง   จ านวน   3  คน 

   1. นายชนายุส คูณกลาง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
   2. นายสุมิตร ดีช่วย   ผู้ช่วยช่างโยธา 
   3. นายกิตติพงษ์ ม่วงชะคร า  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

(4)  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็น
ผู้บังคับบัญชาดูแลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  3 คน 
1. นายวัชพล ช่างกลึง         นักวิชาการศึกษา 

  2. นางดวงฤทัย รัญแอ   ครผูู้ดูแลเด็ก 
3. นางนงค์ลักษณ์ ช านาญกลาง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

   ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
   ประถมศึกษา    - คน 
   มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   6 คน 
   ปริญญาตรี            10 คน 
   สูงกว่าปริญญาตรี  4 คน 
   ศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ได้มีการพัฒนาในด้านศักยภาพเครื่องมืออุปกรณ์ ต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถท างานได้สะดวก  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   1.  เครื่องถ่ายเอกสาร   จ านวน    2  เครื่อง 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   1.  คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ  จ านวน   9  เครื่อง 
   2.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ านวน   3   เครื่อง 
   3.  เครื่องปริ้นเตอร์   จ านวน   6   เครื่อง 
     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

1.  เครื่องพ่นหมอกควัน   จ านวน  2 เครื่อง 

     ครุภัณฑ์ยานยนต์  
  1.รถกระบะดีเซล   จ านวน    2   คัน 
  2. รถกระเช้าไฟฟ้า   จ านวน    1   คัน 
  3.รถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์  จ านวน    1 คัน 
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 3.ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จ านวนราษฎร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านกระฎีกรุ 65 102 106 208 
2 บ้านโนนพรม 96 169 170 339 
3 บ้านแฉ่ง 184 347 375 722 
4 บ้านหลุมปูน 82 147 152 299 
5 บ้านถนนโพธิ์ 250 463 482 964 
6 บ้านดอนสระจันทร์ 135 229 228 475 
7 บ้านโตนด 116 198 227 425 
8 บ้านหนองตาแมน 104 163 189 325 
9 บ้านศรีพัฒนา 50 113 100 213 

รวมทั้งสิ้น 1,082 1,935 2,025 3,960 
 
 4. สถานภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล  
3  ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  78 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา  30 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3 ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการในปีการศึกษา  2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงด
รับเด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล  3  ขวบ  จ านวน 

1  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมบีุคลากรผู้ดูแลเด็กอนุบาลจ านวน  2  คน 
4.2 สาธารณสุข 

  -  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  1 แห่ง  บ้านถนนโพธิ์ 
   -  คลินิก   1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5   บ้านถนนโพธิ์ 
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1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

- ประชาชนขาดสถานที่จ าหน่ายปัจจัยการผลิตและแหล่งรวบรวมผลผลิตของชุมชน 
- ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเก่ียว 
- ขาดเงินทุนและความรู้ในการประกอบอาชีพ 
- ครัวเรือนส่วนมากมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ า 
- ประชาชนส่วนใหญ่อพยพไปท างานนอกหมู่บ้าน 
- ไม่มีการท าการเกษตรในฤดูแล้ง 
2. ปัญหาด้านสังคม 

- ประชาชนในครัวเรือนติดบุหรี่และสุรา 
- อุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬายังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
- ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ประชาชนส่วนใหญ่จะว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
3.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  และไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างในที่ชุมชน 
- ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนดิน   ถนนลูกรัง   ซึ่งขรุขระและเป็นหลุมเป็นบ่อ 
- โทรศัพท์สาธารณะใช้การไม่ได้ 
4. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

- ระบบประปาหมู่บ้านมีไม่ครบทุกครัวเรือน 
- ไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรในฤดูแล้ง 
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ดินเสื่อมสภาพและดินมีสภาพเค็ม  
- ประชาชนไม่มีการปลูกป่าชุมชน 
6. ปัญหาด้านการศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม 

- ไม่มีห้องสมุดประชาชนประจ าต าบล   ส าหรับให้ประชาชนที่สนใจศึกษาหาความรู้ 
- ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี   ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
7. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

 -     ประชาชนขาดความรู้   ความเข้าใจ   ในการป้องกันโรคติดต่อ 

8.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

 -   ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย 

 -     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

- ครัวเรือนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

- ถนนลาดยาง    2  สาย 
- ถนนลูกรัง    10 สาย 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    18 สาย 
5.2 การไฟฟ้า 

ต าบลถนนโพธิ์ มีไฟฟ้าใช้ทั้ง   9   หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ในส่วนไฟฟ้า
สาธารณะนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า(โคมไฟส่องสว่าง)  
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและอ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

  5.3 การประปา 
มีน้ าประปาครบทั้ง  9  หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 

  5.4 โทรศัพท์ 
   โทรศัพท์สาธารณะ  18   แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

การผลิตที่ส าคัญของต าบล  ได้แก่  การเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  พืชที่
ปลูก  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  พริก  และมะขามเทศเพชรโนนไทย 

  6.2 การปศุสัตว์ 
   มีการรวมกลุ่มเลี้ยงโค 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านโตนด หมู่ที่ 7  
  6.3 การท่องเที่ยว 
   บ้านดอนสระจันทร์หมู่ที่ 6 จัดท าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว นวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
   เช่นปั่นจักรยาน เที่ยวชมสวนมะขามเทศ  
  6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   การรวมกลุ่มของประชาชน  มี  7 กลุ่ม แยกเป็นดังนี้ 
    1. กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน หมู่ 4 
    2. กลุ่มท าหมี่ หมู่ 4 และหมู ่9 
    3. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด หมู่ 5 
    4. กลุ่มสตรีแม่บ้านถนนโพธิ์ หมู่ 5 

  7.กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหมู่ 7 บ้านโตนด 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
   ชุมชนโดยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัด  5 วัด 
  1. วัดบ้านแฉ่ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแฉ่ง  หมู่ที่  3   
   2. วัดบ้านหลุมปูน ตั้งอยู่ที่  บ้านหลุมปูน  หมู่ที่  4   
   3. วัดบ้านถนนโพธิ์ ตั้งอยู่ที่  บ้านถนนโพธิ์    หมู่ที่  5   
   4. วัดบ้านดอนสระจันทร์ ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่  6   
   6. วัดบ้านหนองตาแมน ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองตาแมน หมู่ที่  8  
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  1.ประเพณีประจ าหมู่บ้าน เลี้ยงปู่ตา หมู่ 1 – 9 
  2. รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (สงกรานต์) 
  3. เข้าพรรษา /ออกพรรษา 
  7.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาถ่ินใช้ภาษาโคราชในการสื่อสารในชุมชน/บางชุมชนใช้ภาษาอิสาน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
  1.จักสาน,ช่างไม้ หมู่ที่ 1 -9  
  2. หมอนวดแผนโบราณ หมู่ที่ 2 
  3. แปรรูปผลผลิต จากพริก ปลาร้าบอง หมู่ที่ 1 – 9 
  4. เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่อง  การขยายพันธุ์พืช 
  5. พิธีกรรม ,ดูดวง 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

 แหล่งน ้ำ 

- ล าน้ า, ล าห้วย,บึง   6 สาย/แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ  7 แห่ง 

 9. อ่ืนๆ 
มีมะขามเทศเพชรโนนไทย ที่ปลูกมากในพ้ืนที่  9 หมู่บ้านและได้ผลผลิตในช่วงเดือน มกราคม – 
มีนาคม ของทุกปีและเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียง และท ารายได้ให้เกษตรกรเป็นจ านวนมาก 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ 
ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
    ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้ภูมิ
ทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” 
ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตร
ล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะท
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การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนข้ึนอาท ิการก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ 

ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็น
ความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมม่ีแนวโน้มการก่อตวัท่ีชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาส
สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า 
แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต  การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง 
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เรง่ปรับโครงสรา้งเพื่อแก้ปัญหา
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผล
ท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบาย
ของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคัญส าหรับอนาคตของ
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โลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและ
ภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิด
การแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ 
ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึนส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของ
การพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลาย
ขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ 
ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ
จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา 
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสาร
องระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
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มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้ง
ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวน
ตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้า
ทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
ในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการ
ผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความ
สามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท า
ให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหาร
จัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึน
ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและ
บริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดย
ที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่
เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไข
ต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุด
แข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้
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ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถ
ยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาวทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิง
โครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัย
ภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนา
ของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารง
ชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  
เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คน
ในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ
มองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อยา่งไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่ง
เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของ
ประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบรหิารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และ
เพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็น
เอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยน
อย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสีย่งและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อน
ประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะ
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ช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้ง
ในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้
นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการ
เฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อัน
ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสูอ่นาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาค
ส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้
 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรยีบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การใช้ดิจิตัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก
และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจ
บริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ด้าน 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้

เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สร้างมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด

ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาห้าปี (2561 -2565)ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกบั

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์
เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รวมกันอย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  น้ าแก้จน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาท ิ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
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ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่
น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึด
หลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งลอโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ 
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ 
ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๔.๐ 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
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๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและ

พัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมี
บทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุน
ให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนิน

นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการ
ขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ
เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพื นที ่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการ
ผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ
พลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพ
และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการ
ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 

พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เช่ือมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศนูย์กลางการผลติและบรกิาร
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิ
สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุน
เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการ
ตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

 
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสขุภาพเพื่อลดความเหลือ่มล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลติของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
ส่งเสริมการ ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ า
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมาก
ขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อ
สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   ซึ่งเทศ
เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุข
ภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบ
องค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ
สร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นท่ี โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-
ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และ
แนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนว
เศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย -อุดรธานี-ขอนแก่น-
นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชน
ระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน 
และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได ้๑๕.๙ ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจาย
ดินเค็ม  

๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญ
กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  
การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่
ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสดุ  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
 (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
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(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอปท. มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมี
รายละเอียดดังนี   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

(นครราชสมีา ชัยภูมิ บุรรีัมย์  สุรนิทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ได้จดัท าขึน้บนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงคร์วม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน กลุม่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัด 
ในอนาคต  คือ          

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภมูิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิี่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยวอารย
ธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่ม
อาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก  
 ๒. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซยีน 
 ๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมภิาคและประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ

ด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  

แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ 

ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   
๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   
๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอตุสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให ้SME และ OTOP สูส่ากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยมาเพิ่มมลูค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขดีความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงสรา้งพื้นฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซยีน 

๖.  การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุน
เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสรมิสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีช้ีวัด)    
๗.๒  การพฒันาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายดา้น R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อรเิริม่กระบีต่ามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพ้ืนท่ีและ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพือ่การค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล  า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ 

 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     ๑๐.๑  ปฏิรปูการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ ICT 
ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไรส้าย เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคณุภาพ ชีวิตและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจดัระบบบริการ  ก าลงัพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และการ
ดูแลผูสู้งอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวสัดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสรา้งโอกาสและ รายไดแ้ก่
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ SML  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิม่คณุภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจดัการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยตุิธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้าง ธรรมาภิบาลและ ความโปรง่ใส  

๑๖.๑  การรณรงคแ์ละสร้างแนวรว่มในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสรา้งองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนว
ทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยดัพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจดัซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

๒๒.  การเปลีย่นแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภยัพิบัติธรรมชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรปู
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบยีบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรร์ัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนใหส้อดคลอ้งกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบนั เตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพยร์าชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการทีไ่ม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแกไ้ขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสรมิสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบรูณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพ้ืน  ๓  
จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใตก้รอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสรมิสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
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แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ต าแหนงทางยุทธศาสตร 
 1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค  
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปอง  
สถาบันหลักของชาติ 
 5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน  
วิสัยทัศนจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)  
“โคราชเมืองนาอยู มุงสนูวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 เปาประสงครวม  
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด  
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน 
3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการด าเนินชีวิต ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือเสริมสรางความม่ันคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปอง  
สถาบันหลักของชาติ  
5) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุน 
 การบริหารจัดการทุกดาน  
ประเด็นยุทธศาสตร  
1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  
2) ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. เพื่อขยายอัตราการ

เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1.อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนจังหวัด 

(%) 

1.ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าสินค้าและบริการทั้งในและนอกภาค
การเกษตร (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) 
 
2.ส่งเสรมิการน านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิต 
 

2.อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 

(%) 

3.ส่งเสรมิและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกสเ์พื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 
4.ส่งเสรมิและพัฒนาสินค้า และบริการการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 
 

2. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 
 

3.อัตราการว่างงาน  
(%) 

5.น าองค์ความรูสู้ผู่้ปฏิบตัิอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

4. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) 

 
5. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 
(ครัวเรือน /ปี) 

 
6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  
%  

6.ส่งเสรมิการออมของครัวเรือน 

3. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 7.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กบัผู้อยู่ในวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 

8.จ านวนผูป้ระกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
(ราย) 

8.สนับสนุนการผลติและสร้างผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัด 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. เพื่อลดความ

ยากจนและความ
เหลื่อมล้ า 

1.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้ความ
ยากจน   

(%) 

1.ส่งเสรมิอาชีพเสรมิเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการขยายผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

2. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได ้
(Gini Coefficient) 

2.ส่งเสรมิการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอื้อต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

2. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

 

3.ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อก าลังแรงงาน  

(%) 

3.ส่งเสรมิการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน ใน
จังหวัด 

4.ส่งเสรมิการจดับริการสาธารณสขุท่ีมีคุณภาพและ
สามารถบริการได้อย่างครอบคลุม 
 
5.ส่งเสรมิให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์เร่ร่อน
สู่คน 

3. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับ
สังคม 

4.ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ี
จัดกิจกรรมส่งเสรมิด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม (ครั้ง) 

6.ส่งเสรมิให้สังคมมีภูมิคุม้กันทางสังคม 

7.ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาทางสังคมขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด 

4. เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

5.อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 
(แพทย์ /คน) (ปี 2559 แพทย์ 
626 คน  
ประชากร 2,629,979 คน 

8.ส่งเสรมิให้มีการผลติบุคลากรด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
(แพทย์ ฑันตแพทย์ พยาบาล แพทย์เวชศาสตร์) 

6.ประชาชน นักศึกษาและบุคลากร
ด้านดิจิทัลไดร้ับความรู้และ
ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัล (คน) 

9.ส่งเสรมิอาชีพการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล
แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

7.จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทยอายุ 15 -59 (ปี) 

10. เพิม่โอกาสทางการศึกษาแกป่ระชากรอายุ  
15 -59 ป ี

8.ค่าเฉลี่ยคะแนน O – net ม.3  
(คะแนน) 

11.ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใหสู้งขึ้น 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า
ไม้ในจังหวัด 
 (จ านวน 1,920,525 ไร่) 

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึก
ประชาชน ได้ตระหนักถึงคณุค่า และประโยชน์
ของทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ปรมิาณขยะในจังหวัด (ตัน) 2.เพิ่มความสามารถในการจัดการขยะ และ
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนส านึกรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับการลดปรมิาณขยะ 

3.การจดัการน้ าเสยี (แห่ง) 3.ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดการน้ าเสยี 
 

4.พื้นที่บริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้น (ไร่) 
 

4.ส่งเสรมิให้มีการจัดการน้ าทั้งในเขตชลประทาน 
และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
5.พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 
และเพิ่มสิ่งก่อสรา้งเพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง
ตามแม่น้ าล าคลองสายหลักของจังหวัด 

2. เพื่อใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.สดัส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร / คน) 

6.รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

6.สดัส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร  
(ล้านกิโลวตัต/์คน/ปี) 
7.สดัส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่
ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP  
(กิโลวัตต์ – ชัวโมง-ล้านบาท) 
8.สดัส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร /ล้านบาท) 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชน 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เสรมิสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

1.จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลักของ
ชาติ (ต าบล) 

1.สร้างความรูค้วามเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
 
2.ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
3.ส่งเสรมิการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนว
พระราชด าร ิ

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงทุกมิต ิ

2.จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิต ิ
(ต าบล) 

4.การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

5.การป้องกันและแก้ไขแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย ์

6.การป้องกันและแก้ไขปญัหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.การป้องกันและแก้ไขปญัหาภยัก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาต ิ
8.การป้องกันและแก้ไขปญัหาภยัคุกคามรูปแบบใหม ่

9.การส่งเสริม ป้องกันและแกไ้ขปญัหาสาธารณภัย 

10.การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
11.ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

3. เสรมิสร้างความ
ปรองดองและ
ความสมานฉันท์
ในชาติ  

3.สร้างการรบัรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล) 12.ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชน หรือนักเรยีน นักศึกษา ในจังหวัด 

4.สร้างการมสี่วนร่วม (ต าบล) 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ 
1.ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รบัการ
รับรองคุณภาพ HA (%) 

1. เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการภาครฐั 
ตามแนวทางหลักการทรงงาน 

2.ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าประปา
(%) 
3.ร้อยละครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า (%) 
4.ร้อยละประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
(%) 
5 .การให้ บริการภาครัฐ  รัฐวิส าหกิ จ 
เอกชน 
5.1 จ านวนครั้ง 
5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6.ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (%) 
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้ 
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%) (ปี 58 
จ านวน 1,855,699,358 บาท) 

2.เพิ่มขีดความสามารถการจดัเกบ็รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 

8.ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 
8.1 ประชาชน 
8.2 บุคลากรภายในองค์กร 

3.การพัฒนาบุคลากร 
4.การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5.การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
6.การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

  วิสัยทัศน์ของอ าเภอโนนไทย  
“  ในทศวรรษหน้า  อ าเภอโนนไทย  มีอาชีพทางการเกษตรก้าวหน้ามีแหล่งน้ า ธรรมชาติ  อุตสาหกรรม  แปรรูป

การเกษตร  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกมีน้ าอุปโภคบริโภคพอเพียง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมชุีมชนเข้มแข็ง”  
   ภารกจิในการพัฒนาอ าเภอ 

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยพัฒนาอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางการเศรษฐกิจแบบพอเพยีง เนื่องจากราษฎร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรแตส่ภาพทางภูมศิาสตร์ดา้นกายภาพพื้นที่ส่วนใหญเ่ป็นดินเคม็ เป็นปัญหาต่อจ านวน
ผลผลติที่ไดร้ับประกอบกับการขาดแคลนน้ า อ าเภอจึงก าหนดให้การพัฒนาแหล่งน้ าเป็นความส าคัญเร่งด่วนของการพัฒนา
อาชีพทางการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยความรว่มมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการ
สง่เสริมอาชีพเสริมให้กับราษฎร บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เนือ่งจากการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเน้นพัฒนา
แหล่งน้ า จึงมีนโยบายบ้านเมืองนา่อยู่ คือเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีศักยภาพท่ีสะอาด มีการดูแลและบรหิารจดัการที่ดี 
มีส่วนของการเชิดชูคณุธรรม เน้นผู้น าชุมชนทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและก านันผู้ใหญ่บ้าน ต้องยดึถือคุณธรรมเป็นหลักในการ
บริหารงาน สนับสนุนศักยภาพศูนย์ด ารงธรรมให้สามารถด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่าง
แท้จริงมุ่งต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด ด้วยการรวมพลังของภาครัฐและประชาชนพัฒนางานด้านการบริการโดยการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีลง 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 การพัฒนาลุ่มน้ า และแหล่งน้ ากักเก็บน้ า โดยอาศยัความร่วมมอืขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในลักษณะ
บูรณาการ 

  1.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ที่ใช้ขนส่งสินค้าการเกษตรและเส้นทางหลักในการสญัจรการพัฒนาการเกษตร 
  2.  การพัฒนาด้านการเกษตร 

การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางของจังหวัดนครราชสีมา 

2.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
  2.3 เพิม่ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกร 

2.4 เพิม่มูลค่าของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑโ์ดยขยายฐานการตลาด และรูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้าทาง
อินเตอร์เนต็ 

  2.5 การรณรงค์การเกษตรแบบพอเพียง  ที่เน้นความพอประมาณโดยใช้องค์กรชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ  
 2.6 ส่งเสรมิการผลติอาหารโดยกลุ่มแม่บ้านเพื่อใช้วัสดุดิบจากสินค้าการเกษตร อาทิ กลุ่มแม่บา้นโต๊ะไทย (รับจัด
เลี้ยงภายในอ าเภอและต่างอ าเภอ)  

  2.7 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อให้ราษฎรไดย้ึดเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบต่อเนื่อง 
  2.8 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    เช่น   ล าเชียงไกร และวัดป่าหลักร้อยผ่านทางระบบอินเตอรเ์นต็ต าบล 

   การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.1 ยึดเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน โดยใช้
ยุทธศาสตร์ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
3.2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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3.3 โครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มที่จะมีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด Potential Demand) โดยร่วมมือกับ
ส านักงานการประถมศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่ x-Ray หากลุ่มเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันโดยใช้ชุมชนเป็นผู้
สอดส่องดูแลเด็กในชุมชนของตน 

  4.  ด้านการเมือง การปกครอง 
4.1 สนับสนุนเวทีชาวบ้านให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ผ่านทางกระบวนการประชาคม เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง 

  4.2 สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงสิทธิหน้าท่ีของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
นโยบายในการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

  นายสมบรูณ์  พิพัฒน์  ด ารงต าแหน่ง  ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้อง
ประชาชน  ด้วยความตั้งใจจริงท่ีจะมาช่วยกันพัฒนาต าบลถนนโพธ์ิของเราให้มีความเจริญกา้วหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
ความพร้อม  และจะขอท าหน้าท่ีให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์  สุจรติ  เที่ยงธรรม จึงมุ่งเน้นการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
โปร่งใส  ใจซื่อ  มือสะอาด มีคุณธรรม  และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลถนนโพธ์ิ  และพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้
จัดเตรียมและจดัท านโยบายการ -บริหารงานของข้าพเจ้า  ซึ่งได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของพื้นที่ในเขตต าบล
ถนนโพธ์ิ  ตลอดจนการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหารและจดัการ 

  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริการบ้านเมืองที่ดี  เป็น
หน่วยบริการสังคมที่ดี  พร้อมท้ังสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบ  การบริการสาธารณะทีด่ีมีมาตรฐาน  เพื่อรองรับการ
ให้บริการ  แตล่ะด้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนท้ังในและนอก
สถานท่ี  เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  และมี – ประสิทธิภาพ 

1.2 สง่เสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างระหว่างข้าราชการ  พนักงานกับประชาชนให้เกิดความ
ใกล้ชิดเพื่อการท างานท่ีเข้าถึงประชาชน  มีการบริหารที่ประทับใจและท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานกับหน่วยงานทุกหน่วยงาน  ทุกเครือข่าย  เพื่อคอยรับปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
1.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิความรู้ของบุคลากร  ซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ในระเบียบปฏิบัติงานโดยพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย  
 2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  2.1 การคมนาคม  ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  ท่อระบายน้ าถนนเชื่อมหมู่บ้าน  
ต าบล  ให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและพื้นท่ีต่างๆ  ในเขตรับผิดชอบและรอยต่อระหวา่งท้องถิ่นให้สามารถ
สัญจร  ไปมาไดส้ะดวกปลอดภัย  โดยเริ่มต้นจากถนนดินเป็นถนนลกูรัง  จากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
ถนนลาดยาง  เป็นต้น 
  2.2 การพัฒนาแหล่งน้ า  ด าเนินการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณเพยีงพอต่อการเกษตรและเพื่ออุปโภค 
- บริโภค  ส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งน้ า  ล าห้วย  เพื่อความสะดวกในการไหลของน้ าและก่อสร้างฝายขนาดแก้มลิง  เพื่อให้
สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปี 
  2.3 การขยายไฟฟ้า  ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี  หรือชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  พร้อมขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงและ 
ท าแผนขยายพื้นท่ีไฟฟ้า  แสงสวา่งให้ท่ัวถึงเพื่อความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
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  2.4 ด าเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่ีมีอยู่เดมิให้มีระบบประปาท่ีมีคณุภาพ พร้อมกับขยายเขตการ
ให้บริการ ใช้น้ าประปาแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4. นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  4.1 สงเคราะห์ให้การช่วยเหลือผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ดว้ยการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยงัชีพเพิ่มเติม
และสนบัสนุนงบประมาณสงเคราะห์ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  พร้อมทั้งจัดและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการและผูด้้อยโอกาส  ให้มีความสุขทางด้านจิตใจพร้อมที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขใน
สังคม 
  4.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรม  โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและส่วนราชการทุก
ภาคส่วน  สนับสนุนและส่งเสรมิให้เยาวชนไดเ้ล่นกีฬา  โดยจัดใหม้ลีานกีฬาและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพตดิ 
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภยัในชุมชน  สร้าง
เครือข่ายดา้นการบริการช่วยเหลอืฉุกเฉิน  หน่ึงต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย  ต ารวจชุมชน  และงานอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาตติ่างๆ 
  4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การจัดการและการบ ารุงรักษา  การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขยีวด้วยการ
ปลูกป่า  การลดภาวะโลกร้อนด้วยการไม่เผาตอซังในไร่นา 
5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมดา้นการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน  และการบริหารสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน โดย
ผ่านกลุม่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มสีุขภาพอนามัยที่ดี  อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
  5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการรณรงคเ์กี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด  พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์  น้ ายา  วัคซีน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อและโรคไมต่ิดต่อที่อันตราย 
 6. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษาพร้อมกับสถานศึกษาในต าบลถนนโพธ์ิ  พร้อมสนับสนุนงบประมาณ
ด้านสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ6.2 
ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนกิจของคณะสงฆต์ าบลถนนโพธ์ิ  พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมเผยแพร่ศาสนา
ให้กับพุทธศาสนิกชน 
  6.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดงานท่ีสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม  พร้อมรณรงค์ปลูกจติส านึก  ให้
ประชาชนในต าบลถนนโพธ์ิ  มีความรัก  ความหวงแหนและสืบทอดทางด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น  เพื่อ
คนรุ่นหลังจักได้รักและสืบทอดกันต่อไป 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 องคการบริหารสวนต าบลถนนโพธิ ์ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมนิสภาพการพัฒนาในปจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัย 
ภายใน (จุดแข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น ดังนี้ 
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ปจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strength-s)  
ดานโครงสราง  

1. เปนองคกรขนาดกลางมีศักยภาพ/ท างานเปนระบบ  
2. การจดัโครงสรางของ อบต.มีความชัดเจนครอบคลุมตามอ านาจหนาที่ทุกภารกิจ  
3. การตั้งคณะกรรมการหมูบ่้าน และมี ส.อบต. เปนตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นท่ี  
ท าใหทราบปญหาและความตองการของประชาชน และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  
4.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กก่อนวัยเรียนไดอยางครอบคลุม 
และทั่วถึง 

ดานการเมือง การปกครอง  
1. การก ากบัดูแลโดยจังหวัด กรมและกระทรวงไมกระทบตอการบรหิารงานของ อบต.  
2. ดานนโยบายการพัฒนา มีการปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบัน  
3.ผบูริหารมีวิสยัทัศนกวางไกล มีความรคูวามสามารถ มีการก าหนดนโยบายการบรหิารที่ชัดเจน สามารถน าองคกร
ไปสเูปาหมายได  
4. ผบูริหารมีความสัมพันธที่ดีตอระดับทองถิ่น  

ระเบียบกฎหมาย  
1. ฝายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอ านาจหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ ท าใหบังคับ 
ใชในพื้นที่ไดตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น  
2. มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจ  
3. มีขอบัญญัติงบประมาณเปนกฎหมายและเครื่องมือ ส าหรับใชในการพัฒนาทองถิ่น  
4. มีอิสระในการก าหนดแผนพัฒนาหนวยงานของตนเอง  
5. ผบูริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใตกฎหมาย ระเบยีบ  

ดานบุคลากร  
1. องคกรสามารถจดัท าแผนอัตราก าลังไดเองตามภารกิจและงบประมาณ และมีการถายโอน 
2. บุคลากรสวนใหญมีภูมิล าเนาอยูในจังหวัด ท าใหเขาใจในวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น  
3. ผบูริหารและฝายนิติบัญญตัิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าใหเขาใจปญหาและความตองการของ 
ประชาชน  
4. บุคลากร อบต.มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ท าใหมีความร ูความสามารถ ความช านาญใน 
หลายๆดาน  
5. มีบุคลากรจ านวนมากที่สามารถรวมมือกันท างานใหบรรลุเปาหมายได  
6. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสทิธิภาพ และเหมาะสมกับงาน  
7. บุคลากรมีความร ูและสามารถถายทอดความรเูพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรรูวมกันภายในหนวยงานได  
เชนการจัดท าคมูือ  
8. บุคลากรมีการจัดการแสวงหาความรจูากแหลงความรไูปใชเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและสราง 
นวัตกรรม  
9. ครไูดรับการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมสมูาตรฐานวิชาชีพ  
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ดานงบประมาณ  
1. เปนองคกรที่มีการจัดเก็บรายไดดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มสีถานการณคลังมั่งคง ท าใหมีความ 
คลองตัวในการบริหารงบประมาณ และสามารถวางแผนการใชจายเงินตามงบประมาณไดเหมาะสมกับ 
สถานการณ  
2. มีแนวโนมของรายไดที่มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกป ตามแผนการกระจายอ านาจฯและการจัดเก็บ 
รายไดของอบต. ท าใหมีงบประมาณเพียงพอตอการปฏิบัตติามภารกจิตาง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนด  
3. อบต.มีการออกขอบัญญตัิงบประมาณเปนของตนเอง ท าใหมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอ านาจหนาที่ไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ  
4. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดเก็บรายได โดยขอความรวมมือกับภาคประชาชน  
5. มีการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ  
6.มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษาสงผลใหมีการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ดานวัสดุ อุปกรณ  
1. มีการจัดหาวสัดุ ครภุณัฑ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย และเอื้อประโยชนตอ 
การปฏิบัติงานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชในการการศึกษาสงเสริมการเรียนรใูหกับเด็กและ 
เยาวชน  
3. มีการน าโปรแกรมระบบคอมพวิเตอรส าเร็จรูปมาใชในการปฏิบัตงิานเพื่อเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล  
ประมวลผลขอมูลโดยสามารถน าคาทางสถิติมาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผบูริหารได  
4. มีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึงทั้งองคกรท าใหสามารถรับรขูอมูลขาวสาร และติดตอ 
ประสานงานระหวางหนวยงานไดอยางรวดเร็ว  
5. มีการจัดท าเว็ปไซดขององคกรเพื่อประชาสมัพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึงผลงาน  
และใชในการสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

ดานบริหารจัดการ  
1. เปนองคกรขนาดกลาง มีเอกภาพในการบริหารสามารถวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการ 
งบประมาณ และด าเนินตามโครงการไดตามความเหมาะสม และปรับเปลีย่นไดตามสถานการณ 
2. มีการมอบหมายอ านาจการปฏบิัติงานใหแกผบูริหารหรือหัวหนาหนวยงานในสังกัด อยาง 
เหมาะสมท าใหการปฏิบตัิงานมีความคลองตัว รวดเร็ว และแกไขปญหาไดอยางทันทวงที  
3.มีการประสานงานท่ีเขาถึงพื้นที่ทั่วทั้งต าบลสามารถใหบริการประชาชนและประสานงานกับหนวยงานสวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆในอ าเภอไดดี และรับรคูวามตองการตลอดจนศักยภาพของชุมชนเปนอยาง
ดี  
4. มีการบริหารงานโปรงใส เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ  
รวมตรวจสอบการด าเนินงานของอบต.ในรูปของคณะกรรมการตางๆและการออกเวทีภาคประชาสังคม  
5. มีสวนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเขมแข็ง ท าใหสนองตอบตอนโยบายของผบูริหารและ 
แกไขปญหาความตองการของประชาชนไดครอบคลุมทั้งต าบล  
6. การจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น เชน การจัดสรรงบประมาณ 
และสงเสรมิโครงการดานสวัสดิการสังคมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให 
ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบถึงภารกิจของอบต.  
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จุดออน (Weakness – w)  
ดานโครงสราง  

1. โครงสรางขององคการบริหารสวนต าบลมีการเปลี่ยนแปลงบอยตามภารกจิที่ไดรับมอบเพิม่มากข้ึน  
2.องคกรมีขนาดกลางบุคลากรมจี านวนน้อยการท างานหลากหลายท าใหการประสานงานไมคลองตัวและไมทั่วถึง  

ดานการเมือง การปกครอง  
1. มีจ านวนสภาชิกสภาฯจ านวนมาก ท าใหขาดเสถียรภาพในการบรหิารงานและตัดสินใจ  
ดานระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหนาที่  
1. อ านาจในการออกขอบัญญัติและบังคับใชกฎหมายขององคการบริหารสวนต าบลมีนอย  
2. การแบงอ านาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีความชัดเจน ท าให  
ปฏิบัติงานซ้ําซอนกับหมู่บ้าน และมีปญหาความทับซอนของพื้นที่  
3. มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จ านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบยีบปฏิบตัิบอยครั้ง  
ท าใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ  
4.ระเบียบกฎหมายในการปฏิบตัิงานไมเอื้อตอการปฏิบตัิงานและมีขอจ ากัด สงผลใหการด าเนินงานล่าช้า 
5. ภารกจิตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ยังไมมีความชัดเจน ท าใหมี  
ผลตอการปฏิบตัิงานและถูกตรวจสอบมีการเรียกเงินคืน 

ด้านบุคลากร  
1. จ านวนเจาหนาที่บางหนวยงานมีไมเพียงพอตอปริมาณงาน สงผลตอการด าเนินงานในภาพรวม  
2. การจดัสรรบุคลากรบางสวนไมเหมาะสมกับงานในหนาที่ และต าแหนง ท าใหผลงานขาด  
ประสิทธิภาพ หรือจ านวนคนมากกวาจ านวนงาน  
3. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอยครั้ง ท าใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน  
4. บุคลากรมีความคิด ทัศนคติ แตกตางกัน ท าใหเกิดปญหาความขดัแยงในองคกร  
5. บุคลากรบางสวนขาดความร ูความเขาใจในระเบียบ กฎหมายและอ านาจหนาที่ของอบจ. ความ  
ถนัดในงานท่ีรับผิดชอบ  
 
6. บุคลากรที่มีอยสูวนใหญเปนขาราชการช้ันผนูอย ท าใหขาดทักษะประสบการณ และความ  
เชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงาน  
7.ขาดการวางแผนบรหิารจดัการรองรับการถายโอนบุคลากรและงานจากสวนกลาง เพราะมี  
แนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจ  
8. การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากมีผลกระทบตอคาใชจายที่เพิ่มมากข้ึนในอนาคต  
9. บุคลากรขาดความรคูวามเขาใจ ประสบการณและความคดิสรางสรรคในการวางแผน ท าใหแผน  
ที่ออกมาไมมีคุณภาพ ไมเปนระบบ ไมสามารถตอบสนองนโยบายหรือเปาหมายขององคกรได  
10.บคุลากรมีความร ูความสามารถมีจ านวนมาก แตยังขาดการวางแผนพัฒนาดานบุคลากร  
วางแผนอัตราก าลังในการปฏิบตัิหนาที่ใหตรงกับสายงาน และการสรางขวัญก าลังใจ  

 ดานงบประมาณ  
1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแตความตองการใชงบประมาณมสีูง เนื่องจากภารกิจมาก  
2. งบประมาณที่จดัเก็บไดเอง และที่ไดรับการสนับสนุนยังไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความ  
เดือดรอนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นท่ีขนาดใหญ และมีประชากรจ านวนมาก  
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3. การตดิตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและประเมินผลการใชจายงบประมาณ ยังไมมี  
ประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการนิเทศงาน ติดตามงานอยางตอเนื่อง  
4. รายไดที่อบต.จัดเก็บเองมีนอย เมื่อเทียบกับรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรบัท่ีไดจาก  
รัฐบาลไมมีความแนนอน  
5. ขาดงบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะขนาดใหญ เชน ถนน แหล่งน้ าต่างๆ 
6. การจดัเก็บรายได ยังไมไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนเทาที่ควร ขาดแนวทางการสงเสรมิ ความรวมมือใหมๆ  
7. งบประมาณบางสวนถูกตัดลด ท าใหไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่ ก าหนด  
8. การจัดสรรงบประมาณบางสวนไมชัดเจน ท าใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติมีความยากล าบากในการ ปฏิบัติงาน และ
ประสานงานกับสวนราชการอื่น ๆ ในระดับอ าเภอ  
9. ดานการเงิน พัสดุ การเบิกจายมีหลายขั้นตอน ใชเอกสารมาก ท าใหการเบิกจายลาชา  
10.งบประมาณดานการศึกษายังไมเพียงพอ  
11. ขาดระบบการควบคมุการใชเงินตามแผนงบประมาณ  
ดานวัสดุ อุปกรณ  
1. เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอุปกรณเทคโนโลยี ยังไมเพียงพอตอการปฏิบตัิงาน  
2. สถานท่ีปฏิบตัิงานคับแคบ สภาพแวดลอมไมสะอาด ประชาชนผมูาติดตอราชการไมไดรับการ  
อ านวยความสะดวกเทาที่ควร เชน สถานท่ีจอดรถ หองสุขา สถานท่ีนั่งรอรับบริการ  
3. เครื่องจักรกล และอุปกรณตาง ๆ ท่ีไดรับการถายโอน มีสภาพช ารุด เกา ไมสามารถใช  
ด าเนินงานได เพิ่มภาระคาใชจายในการซอมบ ารุง แตไมสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
ดานบริหารจัดการ  
1. สถานท่ีตั้ง และขนาดของอบต.คับแคบ ท าใหขาดความคลองตัวในการติดตอประสานงานและประชาชนไม
สะดวกในการขอรับบริการ  
2. ขาดการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกประชาชน  
3. ขาดการประสานงานระหวางทองถิ่นในจังหวัด/การส ารวจฐานขอมูลในพ้ืนท่ี และมีการ  
เปลี่ยนแปลงแผนงาน/ภารกิจบอยครั้ง จึงท าใหเกิดความซ้ าซอนเกี่ยวกับพ้ืนท่ีโครงการกอสราง  
5. การจดัระบบบริหารภายในองคกรไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
7. ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณ และเปนปจจุบันท าใหไมสามารถน าขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ  
ของผบูริหารได  
8. ขาดการวจิัยเพื่อพัฒนาองคกรอยาง 

โอกาส (Opportunity – o)  
ดานการเมือง การปกครอง  

1. มีการประสานงานกับนักการเมอืงระดับท้องถิ่นไดดี  
2. ประชาชนมีความเปนประชาธปิไตยและสนใจการเมืองสูง   

ดานเศรษฐกิจ  
1. มีความเจรญิเตบิโตทางดานเศรษฐกิจ ท าใหมีแนวโนมดานการลงทุนที่เพ่ิมมากข้ึน  
2. มีการขยายพื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  
3. มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค  
4. มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  
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ด้านสังคม  
1. มีทรัพยากรมนุษยซึ่งอยูในวัยเรียน เยาวชนจ านวนมาก สามารถที่จะกลับมาพัฒนาต าบลได  
2. มีสถานศึกษาอยางเพียงพอในทุกระดับ  
3. มีสถานีอนามัยและสถานพยาบาลในต าบล 
4. ปญหาอาชญากรรมนอยลงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร  
5. มีวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงามและเปนเอกลักษณของทองถิ่น  
6. ชุมชนมีแหลงเรียนรภููมิปญญาที่หลากหลาย  
7. ประชาชนมีคานิยมใฝเรียนร ู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหการบริหารจดัการองคกรมีประสิทธิภาพ การ  
ติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานมคีวามสะดวก รวดเร็ว การประชาสมัพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับ
ทราบอยางทันทวงที ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขององคกรได  
2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชอางอิง สืบคน กรอกขอมูล  
รายงานผลขอมูล ประกอบการตัดสินใจ 

อุปสรรค (Threat-t)  
ดานการเมือง การปกครอง  

1. การกระจายอ านาจสทูองถิ่นเปนไปดวยความลาชา ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  
2. อ านาจหนาที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ ยังไมมีความชัดเจนในภารกิจ ไมเอื้ออ านวยตอการ ปฏิบัติงาน  
3. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ  
4. ขาดความตอเนื่องในนโยบายการพัฒนาทองถิ่น  
5. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงาน  
ดานเศรษฐกิจ  
1. น้ ามันราคาสูงขึ้นโดยตอเนื่อง  
2. กลมุอาชีพสวนใหญขาดความเขมแข็ง  
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
4. ประสบภยัธรรมชาติบอยครั้ง  
5. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร มีฐานะยากจน  
6. ประชาชนไมนิยมการลงทุน  
7. มีปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ดินเค็ม ภยัแลง ฯลฯ ที่กระทบตอเศรษฐกิจ  
9.ปญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศท าใหการกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไมเปนไปตาม กฎหมายก าหนด  

ดานสังคม  
1. ปญหาวัยรนุ เยาวชน มีแนวโนมรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เชน ปญหายาเสพติด ฯลฯ 
2. ปญหาแรงงานอพยพออกนอกพ้ืนท่ี  
3. ประชาชนสวนใหญไดรับการศกึษานอย ท าใหไมมีคุณภาพชีวิตทีด่ี  
4. ขาดการมีสวนรวมกับภาคประชาชน  
5. มีจ านวนประชากรจ านวนมาก ท าใหปญหาความตองการมีความหลากหลายไมสามารถแกปญหา  
และความตองการของประชากรไดหมด  
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6. สภาพการณสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
5. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้ก าหนดวสิัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจดุมุ่งหมายและ
ปรารถนา คาดหวังท่ีจะเกิดขึ้นหรอืบรรลผุลในอนาคตข้างหน้า จึงได้ก าหนดวิสยัทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 
 “บริหารโปร่งใส ทันสมัยบริการ  โครงสร้างพื นฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจ
สมบูรณ์ เพ่ิมพูนแหล่งน  า ” 
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 5.2.1 ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 5.2.2 ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 5.2.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิดความสมดลุยั่งยืน 
 5.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.2.5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
 5.2.6 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
 5.2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
5.3 พันธกิจเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 5.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 5.3.2 พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยี 
 5.3.3 พัฒนาการจดัให้มีการบ ารงุรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
 5.3.4 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 5.3.5 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มอีย่างยั่งยืน 
 5.3.6 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 
 5.3.7 การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 
5.4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
 5.4.1 เพื่อให้มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 5.4.2 เพื่อให้มรีะบบบริหารที่ทันสมัย 
 5.4.3 เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว 

5.4.4 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของคน 
 5.4.5 เพื่อส่งเสรมิการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5.4.6 เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
f 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
การพฒันาและเพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขัน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี 2  
ยกระดบัสังคมให้เป็น

เมืองน่าอยู่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
บรกิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
เสริมสร้างความม่ันคง
ทกุมิติเพื่อปกปอ้ง
สถาบันหลกัของชาติ
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนาด้าน

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ด้านการพัฒนา

ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี-กีฬา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
การรักษาความ
ปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี10 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล

ถนนโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การบริหาร
ราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
และบรรเทา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร

ธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล

และยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
น้ าแก้จน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ยุทธศาสตร์

พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ (strategy map) 

    

 

 

          

                        

     

 

 

  

 

  

บริหารโปร่งใส  ทันสมัยบริการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจสมบูรณ์ เพิ่มพูนแหล่งน้้า วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ พัฒนาระบบบริการ
เทคโนโลยี 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ บ้ารุงแหล่งน้้า 

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน บ้ารุงแหล่งน้้าอุปโภค/
บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 
การบริหารบ้านเมืองทีดี เสริมสร้างเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน 

c 

 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สร้างสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

น้้าแก้จน พัฒนาเกษตรอินทรย์ 

แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมเทคโนโลยี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.พัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากร 

3.ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ส่งเสริมอาชีพ/
สินค้า/ชุมชุน/ตลาด
ชุมชน/ความเข้มแข็ง
ทางการเกษตร/สินค้า
ชุมชนเสรมิสร้างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.จัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ 

2.ก้าจัดขยะมูล
ฝอย 

3.รณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1.บ้ารุงทางบก
ทางน้้า 
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

1.จัดการศึกษา 

2.พัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

สนับสนุนการ
กีฬา พัฒนา
สาธารณสุข
ควบคุมโรค

ระบาดป้องกัน
ยาเสพติด 

1.ก่อสร้างฝายกั้น
น้้า ขุดลอก 
พัฒนาแหล่งน้้า 
คลองน้้า 

1.พัฒนาระบบการ
ผลิต เพิ่มรายได้

ลดรายจ่าย 
เกษตกร รณรงค์

ให้เกษตรใช้

เกษตรอินทรีย ์
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การบริหารราชตามหลักการบริหาร
ราชการ 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

กองการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ถนนโพธ์ิ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

บริหารงานคลัง 
 
 
 
2. 

 
 
 

เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิ
และบรรเทาปัญหาความยากจน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห ์
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสรา้ง

สังคมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

 

 
3. 

 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอยา่ง
ยั่งยืน 

 
 

แผนงานการเกษตร 
 
 

ส่งเสริมการเกษตร 

 
 

ส านักงานปลัด 

กองการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

อนุรักษ์แหล่งน  า
และป่าไม ้

 
 
 
4. 

 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

งานเคหะและชุมชน 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

 
 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

 
 

งานไฟฟ้าถนน 

 
 
งานก าจัดขยะมลู

ฝอย 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
 
 
5. 

 
 
 
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสขุ 

 
 
 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ถนนโพธ์ิ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

 
 
 

แผนงานการศึกษา 
 

การบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

 
 
 

งานสาธารณสุข 
 

บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อื่น 
 
 
 

งานสังคมสงเคราะห ์

 

บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

 
 

ส านักงานปลัด 
 

งานสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห ์

 
สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 
ส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

 

 
ส านักงานปลัด 

กองการศึกษาฯ 

ศาสนาวัฒนธรรม
และ 

นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ 

 
ส านักงานปลัด 

กองการศึกษาฯ ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 
อื่นๆ 

 
งบกลาง 

 
ส านักงานปลัด 

 
 

งานพาณิชย์ 
 

งานกิจการประปา 
 

กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
6. 

 
น้ าแก้จน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื นฐาน 

 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
อบต.ถนนโพธ์ิ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

เคหะชุมชน สวนสาธารณะ 
บ าบัดน  าเสีย 

 
 
 
 

7. 

 
 
 
 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 
 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 

กองช่าง ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน 
 
 

งานการเกษตร 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 

งานอนุรักษ์แหล่ง
น  าและป่าไม ้
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 สรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563               2564 2565 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารราชการที่ดี 

- -         

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - 4 720,000 4 720,000 2 270,000 1 100,000 
1.2 แผนงานรักษาความสงบ - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- - 4 140,000 4 140,000 4 140,000 1 30,000 

รวมทั้งสิ้น - - 8 860,000 8 860,000 6 410,000 2 130,000 
2.เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

          

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- - 12 355,000 12 355,000 8 250,000 4 150,000 

2.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - 12 355,000 12 355,000 8 250,000 4 150,000 

3.การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

          

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 
3.2 แผนงานการเกษตร - - 4 215,000 4 215,000 3 115,000 1 25,000 

รวมทั้งสิ้น - - 5 245,000 5 245,000 4 145,000 2 55,000 
 
 
 
   
 

แบบ ผ.01 



54 

 

                                                                                 สรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563               2564 2565 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

          

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 42 10,071,000 43 10,121,000 35 7,876,000 1 450,000 
รวมทั้งสิ้น - - 42 10,071,000 43 10,121,000 35 7,876,000 1 450,000 

5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

          

5.1 แผนงานรักษาความสงบ - - 3 950,000 3 950,000 2 250,000 - - 
5.2 แผนงานการศึกษา - - 5 1,942,800 5 1,942,800 3 1,460,000 - - 
5.3 แผนงานสาธารณสุข - - 8 405,000 8 405,000 7 345,000 - - 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 6 10,725,000 6 10,725,000 6 10,725,000 - - 

5.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - 8 190,000 8 190,000 6 140,000 5 130,000 

รวมทั้งสิ้น - - 30 14,212,800 30 14,212,800 24 12,920,000 5 130,000 
6. น้ าแก้จน           

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 7 2,230,000 8 2,730,000 4 1,600,000 - - 
6.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 7 2,230,000 8 2,730,000 4 1,600,000 - - 
7. การพัฒนาด้านการเกษตร
อินทรีย์ 

          

7.1 แผนงานการเกษตร - - 2 55,000 2 55,000 2 55,000 - - 
รวมทั้งสิ้น   2 55,000 2 55,000 2 55,000   

รวมทั้งหมด - - 106 28,028,800 108 28,578,800 83 23,256,000 14 915,000 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม . 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ๑.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 

           ๑.๑  ส่งเสริมศกัยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อบริการประชาชน
นอกสถานท่ี และร่วม
ฟังปัญหาของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
พื้นที่ ต าบลถนน
โพธิ์ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  
(ม. 1- ม.9) 

- 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

- ผู้เขาร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนไดร้ับบริการ
สะดวกและน าปญัหา
มาแก้ไขและพัฒนา 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๒ โครงการจดัท าแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาของ
ชุมชนและร่วมกัน
จัดท าแผนชุมชนใน
พื้นที ่

ประชาชนใน
พื้นที่ ต าบลถนน
โพธิ์ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  
(ม. 1- ม.9) 

- 25,000 
 

25,000 
 

25,000 

 

- 

 

ผู้เขาร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนไดร้ับบริการ
สะดวกและน าปญัหา
มาแก้ไขและพัฒนา 

ส านัก 
งานปลัด 

 

3 โครงการจดัท าทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561 -2565) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

ประชาชนใน
พื้นที่ ต าบลถนน
โพธิ์ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  
(ม. 1- ม.9) 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขาร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนไดร้ับบริการ
สะดวกและน าปญัหา
มาแก้ไขและพัฒนา 

ส านัก 
งานปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม . 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ๑.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 

           ๑.๑  ส่งเสริมศกัยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถนนโพธ์ิ 

เพื่อจัดท าระบบภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

พื้นที่ในต าบล
ถนนโพธ์ิ 
จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 พื้นที่ 9 
หมู่บ้าน 

การจัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

กองคลัง 
 

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธ์ิ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
องค์กรในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ผู้บริหาร / 
พนักงาน/
ลูกจ้าง/ที่
ปรึกษาฯ 

- 350,000 
 

350,000 
 

- 

 

- 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

น าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ส านัก 
งานปลัด 

 

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรี แม่บ้าน 
อสม.กลุม่สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลถนนโพธิ์ 

เพื่อพัฒนาต าบลถนน
โพธิ์ และส่งเสรมิกลุม่
ต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
อสม.สภาเด็ก
และเยาวชน 

- 250,000 250,000 250,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาต าบล 

ส านัก 
งานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม . 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ๑.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 

           ๑.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภา อบต.และนายก 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิก 
อบต.และนายก อบต.
กรณีพ้นจากต าแหน่ง 

นายก อบต. 1 
คน 
สมาชิก อบต.
18 คน 

 

- 100,000 
 

100,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 
ของผู้ออกมาใช้

สิทธิ 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลถนน
โพธิ์ครบทุกหมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

2 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอโนนไทย 

เพื่อการจัดซื้อจดัจ้าง 
อย่างโปร่งใสและถูก
วิธี 

เขตอ าเภอโนน
ไทย  

- 17,000 17,000 17,000 - ร้อยละ อบต. ได้รับข้อมลูข่าวสารใน
การจัดซื้อจดัจ้างอย่าง
ถูกต้องและถูกวิธี 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

3 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
สภาเด็กและเยาวชน อบต.
ถนนโพธ์ิ 
 

เพื่อด าเนินโครงการ
สร้างสภาเด็กและ

เยาวชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

สภาเด็กและ
เยาวชน อบต.

ถนนโพธ์ิ 

- 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ 50 
ของจ านวนเด็ก
ในพื้นที่ ต าบล 

 
 

การด าเนินการเกดิการ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  2.ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 

           2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(จากแผนชุมชน ม.1 –ม.9) 
 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในชุมชน ลดภาระ

ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 

- 30,000 
 

30,000 
 

- 
 

- ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดเ้รียนรู้
เรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงและไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมในครัวเรือน 
 

เพื่อส่งเสริม
ยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมการเกษตร 
 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 

- 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรไดร้ับการ
ส่งเสริมทางการเกษตร

อย่างทั่วถึง 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น 

(จากแผนชุมชน ม.1 –ม.9) 
 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเพิ่ม

รายได ้

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 

- 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร /4. ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  2.ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 

           2.2  การส่งเสริมอาชพี / พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์
จากพริกสด 

 (กลุ่มแม่บ้านท าพริกแกง 
      /ปลาร้าบอง) 
(แผนชุมชุน ม.1-2) 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น 
เกิดการร่วมกันท างาน

ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท า
เส้นหมี ่

 (แผนชุมชน ม.4-ม.9) 
 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 

- 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดม้ีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
เลี้ยงสุกร 

(เลี้ยงหมูหลุม) 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.9 ) 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 

- 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดม้ีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร /4. ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  2.ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 

           2.2  การส่งเสริมอาชพี / พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
ท าเช้ือเห็ดฟาง 
( แผนชุมชน ม.2 ) 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

สร้างอาชีพในชุมชน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น 
เกิดการร่วมกันท างาน

ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการบ้านสวยเมืองสุข เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนและส่งเสริม

อาชีพ 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 50
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น 
เกิดการร่วมกันท างาน
ในชุมชนและเกิดความ

สามัคค ี

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร /4. ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  2.ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 

           2.3  การสร้างความเขม้แข็งด้านเกษตรกรรม /สินค้าชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
แทนปุ๋ยเคม ี

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น 
เกิดการร่วมกันท างาน

ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ 

(แผนชุมชน ม.7) 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 50,000 50,000 - - ร้อยละ 50
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น 
ลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
ปลูกมะขามเทศ 
เพชรโนนไทย 

( แผนชุมชน ม. 6) 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 25,000 25,000 - - ร้อยละ 50
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น 
ลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

           3.1  การก าจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฎิกูลและน้ าเน่าเสียในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการคดัแยกขยะและ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธ ี

เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี
และลดปรมิาณขยะ 

ประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ 1-9 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณขยะใน
พื้นที ่

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีปริมาณขยะลดลง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

           3.2 การจัดการ การบ ารุงรกัษา และการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
บึงบ้านถนนโพธ์ิ หมู่ที่ 5 

(แผนชุมชน ม.5) 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว/
เป็นสถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกาย 

ลู่วิ่ง 
ปลูกต้นไม้รอบๆ 
ลานออกก าลัง

กาย 
 
 

- 100,000 100,000 50,000 - ร้อยละ 50
ประชาชนท่ี

ได้รับประโยชน์
ในพื้นที่ 

ประชาชนไดม้ีสถานท่ี
ออกก าลังกายและ

พักผ่อน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปลูกต้นไม้ตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

(รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน) 
    

เพื่อรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

พื้นที่หมู่ 1 – 9 
ต้นไม้ 100 ต้น 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 พื้นที่ป่าไม้ใน
ต าบลถนนโพธ์ิ 

มีต้นไม้รอบต าบลให้
ประชาชนไดร้ับ

ประโยชน ์

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์
พันธุพ์ืช 

พื้นที่ หมู่ 1- 9 
พันธุ์พืชที่หายาก

- 40,000 40,000 40,000 - พื้นที่ป่าไม้
ต าบลถนนโพธ์ิ 

มีพันธุพืชให้อนุรักษ์
ตลอดไป 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

จ านวน 5 สาย
พันธุ ์

 
 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

           3.2 การจัดการ การบ ารุงรกัษา และการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก 

เพื่อป้องกันหน้าดิน
พังทลาย 

พื้นที่  
หมู่ 1-9 

 

- 50,000 50,000 - - ร้อยละ 50
ประชาชนท่ี

ได้รับประโยชน์
ในพื้นที่ 

ลดการพังทลายของ
หน้าดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษาจัดให้มีและเพ่ิมพูนศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวันผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 
60 ปีข้ึนไป 

 
 

- 50,000 50,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพจติที่
ดีและไดร้ับการดูแล
เอาใจใส ่

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ตรวจสุขภาพและ
ได้รับการรักษา 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 
60 ปีข้ึนไป 

 
 

- 40,000 40,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพด ี ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการซ่อมแซม,ก่อสร้างที่
อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อย

โอกาส 
 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้
และด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  

- 100,000 100,000 100,000 - จ านวนผู้ยากไร้
ในพื้นที่ 

ได้รับการช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษาจัดให้มีและเพ่ิมพูนศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 60 

ปีขึ้นไป 
 

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี - 9,000,000 9,000,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 

 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ 

 
 

เพื่อใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือผูสู้งพิการ 

ผู้พิการในพื้นที่ - 1,900,000 1,900,000 - - จ านวนผู้พิการ
ในพื้นที่ 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 

 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
HIV 

 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ป่วย - 35,000 35,000 - - จ านวนผู้ป่วยใน
พื้นที ่

ผู้ป่วยมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษาจัดให้มีและเพ่ิมพูนศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็กเล็ก 

 
 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 10,000 10,000 10,000 - เด็กเล็ก อบต.
ถนนโพธ์ิ 

เด็กมีการแสดงออก
ร่วมท ากิจกรรม 

 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
กลางวัน/ค่าจดัสรร

ส าหรับเด็ก 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 390,300 390,300 - - เด็กเล็ก อบต.
ถนนโพธ์ิ 

 
 
 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

9 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 
 

เพื่อให้เด็กได้แสดง
ความสามารถตามวัย 

เด็กภายในต าบล
ถนนโพธ์ิ 

- 30,000 30,000 30,000 - เด็กในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ

ต าบลถนนโพธ์ิ 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษาจัดให้มีและเพ่ิมพูนศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 อุดหนุน 
โครงการอาหารเสรมิ(นม) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
 

เด็กอนุบาล – 
ป.6 
รร.บ้านดอนสระ
จันทร์ 
รร.บ้านถนนโพธ์ิ 

- 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละจ านวน
เด็กท่ีไดร้ับ
ประโยชน ์

เด็กมีโภชนาการที่
สมบูรณ ์

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

10 อุดหนุน 
โครงการอาหารเสรมิ(นม) 

 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

- 92,500 92,500  - ร้อยละจ านวน
เด็กท่ีไดร้ับ
ประโยชน ์

เด็กมีโภชนาการที่
สมบูรณ ์

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

11 อุดหนุน 
โครงการอาหารกลางวัน 

 
 
 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
 

เด็กอนุบาล – 
ป.6 
รร.บ้านดอนสระ
จันทร์ 
รร.บ้านถนนโพธ์ิ 

- 950,000 950,000 950,000 - ร้อยละจ านวน
เด็กท่ีไดร้ับ
ประโยชน ์

เด็กมีโภชนาการที่
สมบูรณ ์

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2. ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและฝึก
ทบทวน อปพร. 

เพื่อทบทวนและ
เตรียมความพร้อมใน

การปฏิบัตหิน้าท่ี 

อปพร.เป้าหมาย
ในเขตพื้นท่ี

ต าบลถนนโพธ์ิ 

- 150,000 150,000 50,000 - ร้อยละ อปพร.
ที่เข้าฝึกอบรม 

 
 

พร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย 

 
 

เพื่อทบทวนระบบการ
ท างาน 

อปพร.เป้าหมาย
ในเขตพื้นท่ี

ต าบลถนนโพธ์ิ 

- 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ อปพร.
ที่เข้าฝึกอบรม 

 
 

พร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

 
 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้ง 

พื้นที่ ต าบลถนน
โพธิ ์

- 700,000 700,000 - - พื้นที่ร้อยละ 
50 ของปัญหา
ภัยแล้งในต าบล

ถนนโพธ์ิ 
 

มีน้ าใช้อุปโภคและ
บริโภคในหน้าแล้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการแกไ้ขปัญหาจราจรใน
พื้นที่ต าบลถนนโพธ์ิ 

 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

พื้นที่ ต าบลถนน
โพธิ ์

- 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุใน
พื้นที ่

อุบัติเหตลุดลง 
ท าตามกฏจราจรเพิ่ม

มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.3 การสาธารณสขุ การสร้างสุขภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

 
 

เพื่อป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชน 

ประชากรใน
พื้นที่ 9 หมู่บ้าน 

 
 
 

- 25,000 25,000 25,000 - จ านวน
ประชาชนใน
ชุมชน 

ไข้เลือดออกลดลงใน
พื้นที ่

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคมุก าเนิดสุนัขและ

แมว 

เพื่อป้องกันการ
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิดสุนัข/

แมว 

สุนัข/แมวใน
พื้นที่ต าบลถนน

โพธิ ์
 
 

- 50,000 50,000 - - ร้อยละสุนัขและ
แมวท่ีได้รับการ

ฉีดวัคซีน 
 

ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2. ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.3 การสาธารณสขุ การสร้างสขุภาพ การรักษาพยาบาล การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการให้ความรู้แกส่ตรี
เรื่องตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนและประชาชน

มีความรู ้

 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 

- 25,000 25,000 25,000 - ร้อยละเด็กและ
เยาวชนท่ีร่วม

โครงการ 

ลดปัญญาเรื่อง
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควร 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการป้องกันและเรยีนรู้
เรื่องโรคเอดส ์

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ

ส่งเสริมคณุภาพและ
ป้องกันและรักษาโรค 

ประชาชนใน
พื้นที ่

เยาวชน 

- 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละความ
พอใจของคนใน

ชุมชน 

มีความรูเ้รื่องการ
ป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 อุดหนุน สมทบกองทุน
หลักประกันสังคม 

 

เพื่อสมทบกองทุน
ด าเนินงาน 

บุคลกรใน
ส านักงาน 

- 60,000 60,000 - - พนักงาน/
ผู้บริหาร 

การด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2. ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.3 การสาธารณสขุ การสร้างสขุภาพ การรักษาพยาบาล การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 อุดหนุน 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 
 

เพื่อสมทบกองทุน
ด าเนินงาน 

คนในชุมชน - 30,000 30,000 30,000 - คนในชุมชน การด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

กองคลัง 

7 อุดหนุนกองทุนสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
ด าเนินงาน 

บุคลกรใน
ส านักงาน 

- 30,000 30,000 30,000 - พนักงาน/
ผู้บริหาร 

การด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2. ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

      5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามแนวทางพระราช
ปณิปธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรวลยัลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัดตยิราชนารี 
(ส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์และ

ขึ้นทะเบียนสตัว์) 

เพื่อด าเนินการส ารวจ
จ านวน  สุนัขและแมว

ในพื้นที่ 

สุนัขและแมว
ภายในต าบล

ถนนโพธ์ิ 
ประมาณ 610 

ตัว 

- 10,000 10,000 10,000 - สุนัขและแมว สรุปข้อมลูสุนัขและ
แมวได้ครบถ้วน 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามแนวทางพระราช
ปณิปธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรวลยัลักษณ์อัคร

เพื่อด าเนินการฉดี
วัคซีนและท าหมัน

สุนัขและแมว 

สุนัขและแมว
ภายในต าบล

ถนนโพธ์ิ 
ประมาณ 610 

ตัว 

- 40,000 40,000 40,000 - สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีน
ครบตามจ านวน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัดตยิราชนารี  

(ขับเคลื่อนโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย) 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2. ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.3 การสาธารณสขุ การสร้างสขุภาพ การรักษาพยาบาล การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
2.โครงการหมอชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ 
3.โครงการสืบสานพระราชณิปธาน
สมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี
ไทย 
4.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอเจา้ฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ 

เพื่ออุดหนุนพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน

หมู่บ้าน ในด้านสภุาพ 
การรักษาพยาบาล 

 ชุมชน 9 
หมู่บ้าน 

- 180,000 180,000 180,000 - ชุมชน 9 
หมู่บ้าน 

สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรค 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.4 การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้านสีขาว เพื่อให้ความรู้และ
ป้องกันปัญหายาเสพ

ติดของชุมชน 

เด็กและ
เยาวชน/

ประชาชนใน
พื้นที ่

- 30,000 30,000 - - เด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมอบรม 

เพื่อให้ความรู้และ
ป้องกันปัญหายาเสพ

ติดของชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม ่

 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง

และแก้ไขปญัหา
อุบัติเหต ุ

บุคคลที่เดิน
ทางผ่านเส้นทาง 

- 25,000 25,000 25,000 - จ านวนครั้งท่ี
เกิดเหตุในพ้ืนท่ี 

อุบัติเหตลุดลง ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต ์

 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง

และแก้ไขปญัหา
อุบัติเหต ุ

บุคคลที่เดิน
ทางผ่านเส้นทาง 

- 25,000 25,000 25,000 - จ านวนครั้งท่ี
เกิดเหตุในพ้ืนท่ี 

อุบัติเหตลุดลง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.5 การรณรงค์และประชาสมัพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม / จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการธรรมะพัฒนาจิตใจ อบรมธรรมะเพื่อ
น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ี

สมาชิก อบต./
ประชาชน 

 

- 30,000 30,000 - - ร้อยละจ านวน
พนักงานท่ีเข้า

อบรม 

เพื่อน าความรูไ้ปใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.6 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชิน ี

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์
ในวันท่ี 3 มิถุนายน 

 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
แกนน าหมู่บ้าน 

หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันและเกิดความ
สามัคคีในพสกนิกร

ชาวไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิรลงกรณ  

พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์
ในวันท่ี 28กรกฎาคม 

 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
แกนน าหมู่บ้าน 

หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันและเกิดความ
สามัคคีในพสกนิกร

ชาวไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



78 
 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.6 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม

ราชินีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 

 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
แกนน าหมู่บ้าน 

หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันและเกิดความ
สามัคคีในพสกนิกร

ชาวไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต  
พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

 
 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์
ในวันท่ี 13 ตุลาคม 

 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
แกนน าหมู่บ้าน 

หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันและเกิดความ
สามัคคีในพสกนิกร

ชาวไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.6 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์
ในวันท่ี 5 ธันวาคม 

 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
แกนน าหมู่บ้าน 

หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันและเกิดความ
สามัคคีในพสกนิกร

ชาวไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนอ าเภอโนนไทย 
โครงการรัฐพิธ ี

 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
โครงการรัฐพิธ ี

 
 
 

อ าเภอโนนไทย - 20,000 20,000 - - จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินงาน 

การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

           5.6 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 อุดหนุน 
โครงการประเพณี บวงสรวง 

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร ี
อ าเภอโนนไทย 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
อันดีงาม 

 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
แกนน าหมู่บ้าน 

หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมและสามัคคี

ในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

           6.1 การส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกเหมือง 
(บ้านดอนสระจันทร์)  

ม.6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบรโิภค 

ตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

ยาว 
 1,100 เมตร 

 

- 400,000 400,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองละลาย 

บ้านถนนโพธ์ิ ม.5 
 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

 

ฝายคอนกรตี 1
แห่งตามแบบ

แปลนที่ก าหนด 
 
 

- - 500,000 500,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงฝายส่งน้ า 
คสล. 

บ้านศรีพัฒนา 
ม.9 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบรโิภค 

ฝาย คสล.บ้าน
ศรีพัฒนา ตาม
แบบแปลนที่

ก าหนด 

- 300,000 300,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

        6.1 การส่งเสรมิเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(นายรวย ก้ันกลาง) 

บ้านแฉ่ง ม.3 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบรโิภค 

ฝายคอนกรตี  
1 แห่ง 

ตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

 
 

- 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลองล าห้วย 
(ท่ีนา บ้านนางทุเรียน ) 

บ้านแฉ่ง ม.3 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบรโิภค 

คลองน้ า 
ระยะทาง  

800 เมตร ตาม
แบบแปลนที่

ก าหนด 

- 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

6 วางท่อส่งน้ าเข้าสระวดั 
บ้านแฉ่ง 

ม.3 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบรโิภค 

ระยะทาง 100 
เมตร แบบ

แปลนที่ก าหนด 
 
 

- 50,000 50,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

        6.1 การส่งเสรมิเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ (บ้านศรีพัฒนา) 

ม.9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาดพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 

8,600 ตรม  
ลึกเฉลีย่ 1 

เมตร. 
 

- 380,000 380,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(นายโป๊ะ กีบสันเทียะ) 

บ้านแฉ่ง ม.3 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบรโิภค 

ฝายคอนกรตี 
1 แห่ง 

ตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

- 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์

           7.2 การเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายของเกษตรกร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการแปรรปู
สินค้าด้านการเกษตรใน

ท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมสินค้าด้าน
การเกษตรและเพิ่ม
รายได้ของเกษตร 

สินค้าทาง
การเกษตรใน

ต าบล 

- 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ 50  
ของประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการไถกลบตอซัง 
 

เพื่อปรับปรุงดินในการ
เตรียมความพร้อม

ส าหรับท าการ
เพาะปลูก 

 

พื้นที่ 9 หมู่บ้าน  - 25,000 25,000 25,000 - ร้อยละ 50
ประชาชนท่ี

ได้รับประโยชน์
ในพื้นที่ 

การเพาะปลูกได้ผล
ผลิตทีด่ ี

 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 (กระฎีกรุ)           

1 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ซอยลงนา) 

 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 170 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร 

 

- 130,000 130,000 130,000 - ร้อยละความพึง
พอใจ 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

 
2 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
(ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ถนนโพธ์ิ) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

หนา 0.15 
เมตร 

- 120,000 120,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจ 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(โนนตากแดด –หนองไผ่) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 60 เมตร  
หนา 0.15 

เมตร 

- 150,000 150,000 150,000 - ร้อยละความพึง
พอใจ 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 2 (โนนพรม)           

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ซอยบ้านยายแสวง) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 64 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- 70,000 70,000 - - ร้อยละ 50 
ของประชาชนท่ี

พึงพอใจ 

การสญัจรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(โนนพรม –หนองตาแมน –

หนองโพธิ์น้อย) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 

เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- 310,000 310,000 310,000 - ร้อยละ 50 
ของประชาชนท่ี

พึงพอใจ 

การสญัจรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก

ขึน้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
โนนพรม -ถนนโพธ์ิ 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร 

- 250,000 250,000 250,000 - ร้อยละ 50 
ของประชาชนท่ี

พึงพอใจ 

การสญัจรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก

ขึน้ 

กองช่าง 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 (บ้านแฉ่ง)           

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(บ้านนายแฉล้ม ฉลาด) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร 

- 220,000 220,000 220,000 - ร้อยละ 50 
ของประชาชนท่ี

พึงพอใจ 

การสญัจรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(บ้านนายพาโชค มุ่งช่วย

กลาง) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 220 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร 

- 320,000 320,000 320,000 - ร้อยละ 50 
ของประชาชนท่ี

พึงพอใจ 

การสญัจรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 (บ้านแฉ่ง)           

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีต 

(ซอยบ้านนางเตือนใจ  
ไทชัยภูมิ) 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวก 

ยาว 500 เมตร - - 150,000 150,000 - ร้อยละ 50 
ของประชาชนท่ี

พึงพอใจ 

ป้องกันน้ าท่วม กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 (บ้านหลมุปูน)           

1 โครงการก่อสร้างทางหินคลุก 
(ทิศใต้ไปทุ่งนา) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,470 

เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- 270,000 270,000 270,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หลุมปูน – หนองเครือชุด 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร 

 

- 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 (บ้านหลมุปูน)           

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านหลุมปูน ม.4 

 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม ยาว 500 เมตร - 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

ระบายน้ าไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธ์ิ)           

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนใหญ่ – บ้านนายเฉลมิ 

แก่งนอก 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 3 เมตร 
ยาว 66 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- 98,000 98,000 98,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเสน่ห์ นามใหม ่

เพื่อการคมนาคม กว้าง 3 เมตร 
ยาว 108 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร 

- 159,000 159,000 159,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธ์ิ)           

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
นายเฉลียว -นายบญุช่วย 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร 

 550,000 550,000 550,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธ์ิ)           

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
วัดถนนโพธิ์ – นายเลื่อน 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,555 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 1,200,000 1,200,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านนางหมิว 

เชื่อมต่อ 
วัดถนนโพธิ ์

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 80,000 80,000 80,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธ์ิ)           

6 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า 

(นายรินทร์ วรโคกสูง) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมใน
พื้นที ่

ยาว 300 เมตร 
ตามแบบแปลน

ที่ก าหนด 

- 350,000 350,000 350,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

น้ าไม่ท่วมในพ้ืนท่ี 
 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนายแล -ถนนเข้าวัดแฉ่ง 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 3 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 285,000 285,000 285,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรของ
ประชาชนสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 6 (บ้านดอนสระจันทร์)           

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ดอนสระจันทร์ – ชีวึก) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,111 
เมตร 
หนา 1.5 เมตร 
 

- 510,000 510,000 510,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เสรมิหินคลุก 

(บริเวณที่นา นายสุรศักดิ์ – ที่
นา นางดอกรัก) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

- 135,000 135,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรและการ 
ข่นส่งพืชผลทาง

การเกษตรสะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 7 (บ้านโตนด)           

1 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก 

(ศาลปู่ตา – บ้านโนนพรม) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 150,000 150,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างหินคลุก 
(หลังศาลา  – ป่าช้า) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 8 (บ้านหนองตาแมน)           

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
( ถนนลาดยาง – 
 ห้วยชันโพรง) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 2.50 
เมตร 
ยาว 2,000
เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- 230,000 230,000 230,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(บ้านนายแอบ – นายสด) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 830 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 300,000 300,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 8 (บ้านหนองตาแมน)           

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองตาแมน –บ้านชีวึก 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 105 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- 305,000 305,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ที่ราชพัสดุ  

(รร.หนองดุม – ทุ่งนา) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- 70,000 70,000 70,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           7.2 การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หมู่ที่ 9 (บ้านศรีพัฒนา)           

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอย 2) 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 335 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- 490,000 490,000 490,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ศรีพัฒนา -หลุมปูน 

เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,050  
เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 105,000 105,000 105,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

พอใจ 

การสญัจรสะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           6.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างซุ้มประต ู
ทางเข้าหมู่บ้านกระฎีกร ุ

เป็นสัญลักษ์ทางเข้า
หมู่บ้าน 

ประตูซุม้พร้อม
ช่ือบ้านตามแบบ
ที่ก าหนด 

- 100,000 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

เป็นสัญลักษณห์มู่บ้าน กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



101 
 

2 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วย (ศรีพัฒนา ม.9) 

เพื่อการสญัจร ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

การสญัจรไปมา
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           6.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.1  
(หนองไผ่ – โนนตากแดด) 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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4 โครงการติดตั้งสายดับขยาย
เขตไฟฟ้า 
(แยก – โนนอุโลก) 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           6.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
(หนองโสน – โคกเพชร) 
(หนองโสน – คลองไทร) 
ม.7 บ้านโตนด 
 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 80,000 80,000 80,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า (ตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ าข้าม
ถนน) บ้านโตนด ม.7 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลน 
(ท าเรื่องขอไฟฟ้า

ก่อน) 

- 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           6.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิ
 (บึงถนนโพธ์ิ) 
 

เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในต าบลถนน

โพธิ ์

อาคาร 1 หลัง 
พร้อมลาน 
จอดรถ 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดเ้รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านแฉ่ง (ม.3) 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 200,000 100,000 100,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           6.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
หมู่บ้านหลมุปูน ม.4 
 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 200 
เมตร จ านวน 6 

จุด 
พร้อมสายดับ 

- 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



105 
 

10 โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้า 
สาธารณะและเพิม่เตมิ 
บ้านโนนพรม ม.2 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 50,000 
 

 

50,000 50,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           6.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 
 

 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านดอนสระ
จันทร์ หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 5 จุด 
ตามแบบแปลน 

- 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

 

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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12 โครงการก่อสร้างประตูเปดิ –
ปิดน้ า บึงถนนโพธ์ิ 
หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธ์ิ 

เพื่อใช้ในการเปิด-
ปิดน้ าเข้าสระน้ า
บ้านถนนโพธิ ์

ตามแบบแปลน 
ที่ก าหนด 

- 70,000 70,000 - - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีน้ าไว้อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           6.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.5 

- บ้านนายแก่น 
- บ้านนางปริม 
- นางเพชร 
- นางส าล ี

เพื่อแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

ตามแบบแปลน - 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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14 ซุ้มประตูทางเข้า 
หมู่บ้านศรีพัฒนา 

เป็นสัญลักษ์ทางเข้า
หมู่บ้าน 

ประตูซุม้พร้อม
ช่ือบ้านตามแบบ
ที่ก าหนด 

- 100,000 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

เป็นสัญลักษณห์มู่บ้าน กองช่าง 
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     รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
                                                                            โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงรกัษาเขตในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีน รหสัทางหลวงถิ่น 
นม.ถ 163-04 บ้านถนนโพธ์ิ 
หมู่ที่ 5 ต าบลถนนโพธ์ิ – 
หนองเครือชุด  
ต าบลล าคอหงส์ อ าเภอโนน
สูง กว้าง 6.00 เมตร 
 ยาว 2,000 เมตร 

เพื่อการสญัจรและ 
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ถนนลาดยาง
แบบเคพซีนกว้าง 

6.00 เมตร 
 ยาว 2,000  

เมตร 

- 6,058,000 6,058,000 6,058,000 6,058,000 ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

 

 

 
 

แบบ ผ.02/1
๒/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
                                                                            โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงรกัษาเขตในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ 
เคพซีน รหัสทางหลวงถิ่น 
นม.ถ163-06 บ้านหนองตา
แมน หมู่ท่ี 8 ต าบลถนนโพธ์ิ 
– โค้งส าโรง ต าบลหนองหอย  
อ าเภอพระทองค า 
 กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,100 เมตร 
 

เพื่อการสญัจรและ 
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ถนนลาดยาง
แบบเคพซีนกว้าง 

6.00 เมตร 
ยาว 2,100  

เมตร 

 
6,316,000 6,316,000 6,316,000 6,316,000 ร้อยละ

ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1
๒/1 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
                                                                            โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงรกัษาเขตในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีน 
จากบ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 
8 ต าบลถนนโพธ์ิ เชื่อมบ้าน
หนองโพธิ์น้อย หมู่ที่ 8 
 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยาง
แบบเคพซีนกว้าง 
6.00 เมตรยาว 
1,600 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1 เมตร 

พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 
12,800  

 
2,531,000 2,531,000 2,531,000 2,531,000 ร้อยละ

ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1
๒/1 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
                                                                            โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงรกัษาเขตในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
จากหมู่บ้านหลุมปูน หมู่ท่ี 4 
ต าบลถนนโพธ์ิ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา ถึง 
บ้านหนองเครือชุด 
 ต าบลล าคอหงส์ อ าเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อการสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ถนนคสล.กว้าง 
5 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

พร้อมไหล่ทาง 

 
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ

ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1
๒/1 
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
                                                                            โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงรกัษาเขตในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.หมู่ที่ 7  บ้านโตนด 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสมีา (ถนนโนน
อุโลก) 

เพื่อการสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ถนนคสล.กว้าง 
4 เมตร  

ยาว 850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

- 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 3 บ้าน
แฉ่ง ต าบลถนนโพธ์ิ ถึง
บ้านโนนพุทรา ต าบล
ด่านจาก อ.โนนไทย 

เพื่อการสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
ยาว 2,000 

เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชน 

ได้ใช้
ประโยชน ์

 

ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 6 - - - 19,105,00
0 

19,105,000 19,105,000 19,105,000 - - - 

 

แบบ ผ.02/1
๒/1 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส านกังาน 
จ านวน 2  เครื่อง ตามมาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  
 
 

- 44,000 44,000 - - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนจ านวน 7 ตู ้
ตามแบบมาตรฐาน มอก. 
 
 

- 52,500 52,500 - - 
ส านัก 

งานปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องท าน้ าร้อน – เย็น จ านวน 1 เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ ์
 
 

- 12,000 12,000 - - 
ส านัก 

งานปลัด 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เก้าอีท้ างานแบบส านักงาน ระดับปฏิบัติการ 
– ช านาญการ จ านวน 4 ตัวๆละ 4,000 
บาท ตามแบบมาตรฐาน มอก. 
 

- 16,000 16,000 - - 
ส านัก 

งานปลัด 

5 
 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานปฏิบตัิการ – ช านาญการ 2 โต๊ะ 
จ านวน  2 ตัว ตามแบบมาตรฐาน มอก. 

- 10,000 10,000 - - 
ส านัก 

งานปลัด 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

 
 
 

ถังขยะส านักงาน  จ านวน  6 ถัง ตามแบบ
มาตรฐาน มอก. 
 
 

- 4,200 4,200 - - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์
 
 
 
 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องเสยีงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
ตามแบบมาตรฐาน มอก. 

- 20,000 20,000 - - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป 

วัสด ุ
 
 
 
 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

ตู้ยาสามัญประจ าบา้น จ านวน 1 ตู้ 
ตามแบบมาตรฐาน มอก. 

- 2,000 2,000 - - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

 
9 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 4 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

- 10,000 10,000 - - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานการศึกษา 

ครุภณัฑ ์ - 
 
 
 

ชุดโต๊ะเกา้อี้ ส าหรบัผู้ปกครองนั่งพักรอ 
-ชุดโต๊ะขนาด 80*80.พร้อมเก้าอี้ปูน 4 ตัว 
(ราคามาตรฐาน มอก)   จ านวน 2 ชุด 
 
 
 

- 6,000 6,000 - - 

กองการศึกษาฯ 
 

11 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานการศึกษา 

 
 
 

ครุภณัฑ ์
 
 

คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) 

- 4,300 4,300 - - 

กองการศึกษาฯ 
 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ชุดโต๊ะท างานขนาด 4 ฟุต 
ราคามาตรฐานตาม มอก. จ านวน 1 ตัว 

- 5,700 5,700 - - กองคลัง 
 
 
 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) จ านวน 2 ตัวๆ
ละ 4,300 บาท 

- 6,800 6,800 - - กองคลัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 
เทาเข้ม/ครีมเก่า  

จ านวน 3 ตัวๆละ 5,500 บาท 
 

- 16,500 16,500 - - 
กองคลัง 

 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
มาตรฐานครุภณัฑ์ จ านวน 2 ตัวๆละ 

5,500 บา 

- 11,000 11,000 - - 
กองคลัง 

 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

 
 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศขนาด 40,000 

บีทียู จ านวน 1 ตัว 

- 51,200 51,200 - - 
กองคลัง 

 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

 
 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
ประมวลผลแบบท่ี 1  

จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 2 ตัวๆละ 22,000 บาท 

- 44,000 44,000 - - 

กองคลัง 

18 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ชุดโต๊ะท างานขนาด 4 ฟุต 
ราคามาตรฐานตาม มอก. จ านวน 1 ตัว 

- 5,700 5,700 - - กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

19 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) จ านวน 1 ตัวๆ
ละ 4,300 บาท 

- 4,300 4,300 - - กองช่าง 
 
 
 

20 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 
เทาเข้ม/ครีมเก่า  

จ านวน 3 ตัวๆละ 5,500 บาท 

- 16,500 16,500 - - 
กองช่าง 

 

21 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
มาตรฐานครุภณัฑ์ จ านวน 1 ตัวๆละ 

5,500 บาท 

- 5,500 5,500 - - 
กองช่าง 

 

22 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศขนาด 40,000 

บีทียู จ านวน 1 ตัว 
 

- 51,200 51,200 - - 
กองช่าง 

 

23 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 * จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 

19 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 

- 30,000 30,000 - -  
กองช่าง 

 
 

24 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานการศึกษา 

 
 

ครุภณัฑ ์
 
 

ส านักงาน เก้าอี้ท างาน ระดับปฏิบัติการ – ช านาญการ 
จ านวน 1 ตัว 

- 4,000 4,000 - - 

กองการศึกษา 
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บัญชีครุภัณฑ ์   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน โต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ – ช านาญการ 
จ านวน 2 โตะ๊ๆละ 4,800 บาท 

- 9,600 9,600 - - ส านักงานปลัด 
 
 
 

26 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

- 2,500 2,500 - - กองการศึกษา 
 

รวม  436,900 436,900 - - 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



118 

 

รายการบัญชีครุภัณฑ์ 2563 
ส านักงานปลัด 
ล าดับ ครุภัณฑ์ ประเภท ราคา 

1 เก้าอี้ท างาน ระดับปฏิบัติการ – ช านาญการ 
จ านวน 4 ตัวๆละ 4,000 บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,000 

2 โต๊ะท างาน ระดับปฏิบัติการ – ช านาญการ 
จ านวน 2 ตัวๆละ 4,800 บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,600 

3 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 va เครือ่งละ 2,500 
บาท 

จ านวน 4 เครื่อง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 10,000 

รวม 36,000 
กองการศึกษา 
ล าดับ ครุภัณฑ์ ประเภท ราคา 

1 เก้าอี้ท างาน ระดับปฏิบัติการ – ช านาญการ 
จ านวน 1 ตัวๆละ 4,000 บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,000 

2 ชุดโต๊ะเก้าอี้ ส าหรับผู้ปกครองนั่งพักรอ 
-ชุดโต๊ะขนาด 80*80.พร้อมเก้าอี้ปูน 4 ตัว (ราคา
มาตรฐาน มอก)   จ านวน 4 ชุด 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,000 

3 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถึงหมึกพมิพ์ (Ink 
Tank printer) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 4,300 

4 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 va เครือ่งละ 2,500 
บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 2,500 
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จ านวน 1 เครื่อง 
รวม 22,800 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนา
นั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

  

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  (๕) 

http://www.dla.go.th/
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            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ดา้น
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้
เท่าไร จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลกัษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 



125 

  

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



126 

  

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           
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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 สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
 
 
 

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


