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ค าน า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ได้ด าเนินการจัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548      
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนที่ผ่านการประชาคม มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแผนหมู่บ้านและ
ชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่
เป้าหมายการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดท า
งบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลส าเร็จต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

 

 
 
 
   1.1 ที่ตั้งของต าบลหนองงูเหลือม 
        ต าบลหนองงูเหลือม  เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทาง     
ทิศเหนือของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อยู่ห่างจากอ าเภอประมาณ 10 กิโลเมตร   
        1.1.1  อาณาเขตท้องท่ีต าบล 
        ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
        ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลใหม่  ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
        ทิศใต้  ติดต่อต าบลท่าช้าง  ต าบลพระพุทธ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   

จังหวัดนครราชสีมา 
        ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
        1.1.2  แนวเขตต าบลโดยละเอียด 
        ทิศเหนือ  เริ่มต้นที่จุดตัดทางหมูลาว – บ้านหนองกระทิง ที่พิกัด  T.B. 001699             

ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางทางสาธารณะถึงจุดตัดพิกัด T.B.006731   
     ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้ 
     ถึงจุดตัดทางเกวียนเก่าที่พิกัด T.B.019727 ระยะทาง ประมาณ  1.35   
     กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามท่ีนา  ถึงจุดตัดถนนหมูลาว 

ที่พิกัด T.B.025717 ระยะทางประมาณ 1.05 กิโลเมตร ระยะทางรวม  
      6.1 กิโลเมตร 
        ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดตัดทางหมูลาว ที่พิกัด T.B.025717  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
     เขตบ้านเกราถึงจุดตัดถนนสายบ้านเกรา–ถนนมิตรภาพ ที่พิกัด T.B.  
     029704    ระยะทางประมาณ  1.4  กิโลเมตร   ไปทางทิศใต้ตามถนนสาย 
     บ้านเกรา–มิตรภาพถึงจุดตัดถนนมิตรภาพที่พิกัด  T.B 030692  ระยะทาง 
     ประมาณ  1.4  กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามจุดกึ่งกลาง 
      ถนนสายมิตรภาพถึงจุดตัดที่พิกัด T.B. 031693  ระยะทางประมาณ  0.15  
    กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามก่ึงกลางทางเก่าบ้านขาม–  
      บ้านโนนกราด–บ้านรวง ถึงจุดตัดที่พิกัด T.B.034680  ระยะทางประมาณ   
     2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามก่ึงกลางถนนสายบ้านโนนด่าน–ถนนมิตรภาพ  

ถึงจุดตัดถนนบ้านเมืองหลวง  ที่พิกัด T.B. 045667  ระยะทาง 
      ประมาณ  1.5  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านที่นาไปถึง   
    จุดตัดถนนรอบบ้านรวง–บ้านขาม ที่พิกัด T.B.049660 ระยะทางประมาณ   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองงเูหลือม 
 

1. ด้านกายภาพ 
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     0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามจุดกึ่งกลางถนนรอบบ้านรวง–บ้านขาม ถึง 
     เหมืองส่งน้ าที่พิกัด T.B.048654  ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร ไปทาง  
     ทิศใต้ตามเหมืองส่งน้ า ผ่านเขตบ้านพระวังหาร ถึงท านบตาเก็งที่พิกัด  
     T.B.059638  ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทาง 
     ประมาณ 11.4 กิโลเมตร 
        ทิศใต้  เริ่มต้นที่ท านบตาเก็งที่พิกัด T.B.059638 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม 
     จุดกึ่งกลางห้วยใหญ่หรือห้วยมะเดื่อ ผ่านทิศเหนือของบ้านด่านท่าแดงถึง 
      จุดตัดล าตะคลองใหม่ล าบริบูรณ์ที่พิกัด T.B.030614  ระยะทางประมาณ   
     4.5  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามล าบริบูรณ์ถึงคลองส่งน้ า 
       ชลประทานที่พิกัด T.B.022621 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ไปทางทิศ 
     ตะวันตกเฉียงใต้ ตามคลองส่งน้ าชลประทานถึงจุดตัดทางบ้านโตนด–บ้าน 
    พระพุทธ  ที่พิกัด T.B.031620 ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร เป็น 
     จุดสิ้นสุด ระยะทางประมาณ 6.4  กิโลเมตร 
        ทิศตะวันตก  เริ่มต้นที่จุดตัดบ้านโตนด–บ้านพระพุทธ ที่พิกัด T.B.031620 ไปทางทิศ 
     เหนือผ่านที่นาถึงทางเข้าบ้านโตนด  ที่พิกัด T.B.010636  ระยะทาง 
     ประมาณ 1.6 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือตามจุดกึ่งกลางถนนบ้านโตนด–  
     บ้านโพธิ์น้อย ถึงจุดตัดทางเก่าไปถนนมิตรภาพที่พิกัด T.B.008666   
     ระยะทางประมาณ 3.3  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม 
     ทางเก่าถึงจุดตัดถนนมิตรภาพที่ กม. 17/1 ที่พิกัด T.B.998676  ระยะทาง 
     ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามทางเก่า ถึงจุดตัดทางหมูลาว 
     ที่พิกัด T.B.001696 ระยะทางประมาณ  2.3 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวม 
     ระยะทางประมาณ  8.7 กิโลเมตร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมมีเนื้อที่ประมาณ 42.5 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
26,562.5  ไร่ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
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ม.15 

ม.9 ม.8 ม.2 
ม.1 

ม.11 
ม.13 

ม.5 ม.6 ม.3 

ม.10 ม.7 ม.12 

ม.14 

ม.4 
เขตหมู่บา้น 

ถนนลาดยาง 
คลองธรรมชาติ 

สระน ้า 
มีน ้าใชต้ลอดปี 

มีน ้าใชป้านกลาง 
ขาดแคลนน ้า 

เหนือ 

 
ใต ้

บึงปรือแวง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา    า 4 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
        ต าบลหนองงูเหลือมมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น  และที่ดอนในบริเวณท่ีตั้งของ หมู่  8 , 9 และหมู่ 15  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
        ลักษณะอากาศทั่วไปของต าบลหนองงูเหลือมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ภายใต้
อิทธิพลของมรสุม  ๒  ชนิด  คือ  มรสุมตะวันออก เฉียงเหนือ(เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์)  มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพา
เอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับ
ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไปส่วนมรสุม  อีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิด  จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้น        
ศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีเมฆมาก
และฝนตกชุกโดยทั่วไป 

ฤดูกาล  
ฤดูกาลของจังหวัดนคราชสีมา พิจารณาตามลักษณะของลมฟูาอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 

3 ฤดู ดังนี ้ 
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วง  ที่มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติ  เป็นมวล
อากาศเย็นและแห้งจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าว ท้าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีอากาศหนาว  เย็น
และแห้งทั่วไป ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มช้ากว่าก าหนดนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนที่
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยด้วย ส าหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึง มกราคม  

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็น  ช่วงว่างของฤดูมรสุม 
อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มากที่สุดในรอบป ี 

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุม  ตะวันตกเฉียงใต้พัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ า  ที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้
ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระยะนี้อากาศจะมี  ความชุมชื้นมาก ท้าให้มีฝน
ตกชุกมากข้ึนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็น เดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น
มากที่สุดในรอบปี อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่จะท้าให้มีฝนตกชุกแล้ว ยัง ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขต
ร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย และหลังจาก  กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่ม
ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว 

1.4 ลักษณะของดิน  
    ลักษณะของดินทั่วไปของต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มี  2 ลักษณะ 

คือ ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว การใช้ที่ดินในต าบลหนองงูเหลือมมีลักษณะการใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ ดังนี้ 
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ตารางแสดงการใช้ที่ดินในต าบลหนองงูเหลือม 

 
ประเภท จ านวนพื้นที่ 

ไร่ ร้อยละ 
1.  พ้ืนที่เกษตรกรรม 
2.  พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย 
3.  พ้ืนที่แหล่งน้ า 
4.  พ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ 

 17,657 
   3,710 
   1,291 
   3,905 

66% 
14% 
5% 

15% 
รวม   26,563 100 

 
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
        ลุ่มน้ าและแหล่งน้ าของต าบล  ในต าบลหนองงูเหลือม  มีล าน้ าที่ไหลผ่าน  คือ  ล าบริบูรณ์  ซึ่งแยก

จากล าตะคลอง  ล าบริบูรณ์  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งในฤดูการผลิตและหลังฤดูการผลิตเป็น   
จ านวนมาก  ล าบริบูรณ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าต่าง ๆ เป็นจ านวนมากส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกรทั้งสิ้น   

        แหล่งน้ าต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยังสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งน้ าขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ าของต าบลและแหล่งน้ าเหล่านี้ยังเกิด
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยได้น าน้ าไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย 

      แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นที่มีอยู่ในต าบลเป็นแหล่งน้ าใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาจากงบประมาณต่าง ๆ ของรัฐ
แหล่งน้ าเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล  ในลักษณะของการอุปโภค  และภาคอุตสาหกรรม 

แหล่งน้ าตามธรรมชาติในต าบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ  บึงปรือแวง ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 884 ไร่  
ปัจจุบันก าลังได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงาน  ประโยชน์ที่ได้รับจากบึงปรือแวงนี้  มีประโยชน์ต่อประชากรใน
ต าบลอย่างมาก  เช่น  การใช้น้ าในการท าประปาอนามัย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยและกรมทรัพยากร
น้ า  ในปัจจุบันการประปาต าบลหนองงูเหลือมเป็นผู้ด าเนินการโดยการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม  โดยชาวบ้าน  15  หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ าในการเกษตร  การใช้น้ าในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคต  บึงปรือแวงจะได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ราชการ  หรือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไป 

 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
     ในเขตพ้ืนที่ของต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไม่อยู่ในเขตปุาไม้ 
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2.1 เขตการปกครอง 

        ต าบลหนองงูเหลือม แบ่งการปกครองออกเป็น  15  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลทั้งหมด คือ 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองในต าบลหนองงูเหลือม 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่  ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านโนนกราด              1 นายสมลักษณ์  ใจงูเหลือม 
บ้านหนองงูเหลือม         2 นายฉลอง  ตากงูเหลือม 
บ้านรวง                     3 นางประกอบ  แคนงูเหลือม 
บ้านพระวังหาร             4 นายอนันท์  อินทร์ช้าง 
บ้านสวาสดิ์                  5 นายสุรพล  สารธรรมาธิคุณ 
บ้านสวาสดิ์                  6 นายศุภเดช  สกุลกัญจนา 
บ้านประกายปรง           7 นายอภิสิทธิ์  รัตนศฤงค์  
บ้านนาตาวงษ์              8 นางดารุณี  ฝากกลาง 
บ้านโนนหมัน               9 นายสิริศักดิ์  ชลอกลาง 
บ้านโตนด                   10 นายธนพงศ์ จอมอุยมะดัน  
บ้านเสม็ด                   11 นายเยี่ยม   ปล้องงูเหลือม 
บ้านโพธิ์น้อย                12 นายบุญมี  ดีโพธิ์  
บ้านโพธิ์ปรือแวง           13 นางประหยัด  ไทยงูเหลือม  (ก านัน) 
บ้านสลักได                 14 นายประสิทธิ์  ชะม้ายกลาง 
บ้านหนองแดง              15 นายสะอ้อน พูนส าโรง 

รวม  15 หมู่บ้าน ----------------------------- 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
        ต าบลหนองงูเหลือม มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  29  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  มีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

1.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน   30   คน 
2.  คณะผู้บริหาร        จ านวน      4   คน 
 
 

 
 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
     ต าบลหนองงูเหลือม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 10,025 คน แยกเป็นชาย จ านวน  4,860 คน          

หญิงจ านวน 5,165 คน ดังตอ่ไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในต าบลหนองงูเหลือม 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
บ้านโนนกราด 1 454 490 944 256 
บ้านหนองงูเหลือม 2 278 292 570 173 
บ้านรวง 3 424 421 845 212 
บ้านพระวังหาร 4 184 205 389 104 
บ้านสวาสดิ์ 5 173 227 400 115 
บ้านสวาสดิ์ 6 181 195 376 98 
บ้านประกายปรง 7 259 292 551 164 
บ้านนาตาวงษ์ 8 596 625 1,221 380 
บ้านโนนหมัน 9 672 679 1,351 533 
บ้านโตนด 10 263 277 540 159 
บ้านเสม็ด 11 209 192 401 119 
บ้านโพธิ์น้อย 12 299 343 642 165 
บ้านโพธิ์ปรือแวง 13 364 393 757 219 
บ้านสลักได 14 285 316 601 172 
บ้านหนองแดง 15 219 218 437 226 

รวม  15 หมู่บ้าน 4,860 5,165 10,025 3,095 
 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.ประชากร 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
     ต าบลหนองงูเหลือม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 10,025 คน แยกตามช่วงอายุได้ดังต่อไปนี้ 
 

ช่วงอายุของประชากร ชาย หญิง รวม 
อายุ    0 - 3 ปี 171 175 346 
อายุ    4 – 6 ป ี 172 152 324 
อายุ    7 – 12 ป ี 292 314 606 
อายุ    13 – 15 ปี 185 163 348 
อายุ    16 – 18 ปี 189 167 356 
อายุ    19 – 59 ปี 2983 3010 5993 
อายุ    60 – 69 ปี 458 570 1028 
อายุ    70 – 79 ปี 270 361 631 
อายุ    80 - 89 ปี 119 216 335 
อายุ    90 ปีขึ้นไป 21 37 58 

รวม 4,860 5,165 10,025 
 

 
 

4.1 การศึกษา 
ในต าบลหนองงูเหลือมมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แยกได้ดังนี้ 
               ตารางจ านวนนกัเรียนและบุคลากรครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                               สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
เพศ 
สถานภาพ 

ชาย หญิง รวม 

นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 15 18 33 
นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 40 25 65 
ครูพ่ีเลี้ยง - 6 6 

รวม 55 49 104 
 
 
 
 
 
 
 

4.สภาพทางสังคม 
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โรงเรียนระดับประถมศึกษาในต าบลหนองงูเหลือม 
1.โรงเรียนชุมชนวัดรวง    ตั้งอยู่หมู่ที่  3 

นักเรียนมาจากหมู่ที่ 1,2,3  (หมู่ 9 ต.โตนด อ.โนนสูง) 
2.โรงเรียนอ านวยศิลป์สารกิจ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  

นักเรียนมาจากหมู่ที่ 4,5,6,7 
3.โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8   

นักเรียนมาจากหมู่ที่  8,9,13,15 
4.โรงเรียนสมานมิตรวิทยา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 

นักเรียนมาจากหมู่ที่  10,11,12,13 
5.โรงเรียนวัดสลักได    ตั้งอยู่หมู่ที่  14 

นักเรียนมาจากหมู่ที่  14 , หมู่ 6 ต.ท่าช้าง 
 

มีจ านวนนักเรียนและครูในระดับประถมศึกษาดังนี้ 
ตารางจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ระดับชั้น รวม 
นักเรียนชั้นอนุบาล  1 
นักเรียนชั้นอนุบาล  2 
นักเรียนชั้นอนุบาล  3 

12 
95 

104 
รวมชั้นอนุบาล 211 

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

88 
92 
91 
90 

102 
103 

รวมชั้นประถมศึกษา 566 
รวมทั้งหมด 777 

 
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

มีจ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนหนองงู เหลือมพิทยาคม ตั้ งอยู่หมู่ที่  2  นักเรียนมาจาก             
ทุกหมู่บ้านในต าบล และจากต าบลใกล้เคียง เช่น ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง ต าบลท่าช้าง อ าเภอ      
เฉลิมพระเกียรติ มีครูและนักเรียนดังนี้ 
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จ านวนนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 43 62 105 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 52 48 100 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 66 59 125 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 51 41 92 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 38 32 70 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 23 38 61 

ข้าราชการครู 11 14 25 
รวมทั้งหมด 284 294 578 

 
4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ (ถ้ามี)  สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาวงษ์ 
   -  เป็นของท้องถิ่น  จ านวน  -   แห่ง   เตียงคนไข้  จ านวน   7   เตียง 
   -  เป็นของเอกชน   จ านวน  -   แห่ง   เตียงคนไข้  จ านวน   -    เตียง 
   -  เป็นของรัฐบาล   จ านวน     1        แห่ง   เตียงคนไข้  จ านวน   1   เตียง 
    -  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน     -      แห่ง 
   -  คลีนิคเอกชน     จ านวน     -      แห่ง 
 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
   -  แพทย์       จ านวน         -           คน 
   -  พยาบาล    จ านวน         4          คน 
   -  ทันตแพทย์  จ านวน       -           คน 
   -  เภสัชกร     จ านวน        -           คน 
   -  เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข   จ านวน       4       คน 
   -  พนักงานอนามัย   จ านวน      -      คน 
   -  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จ านวน       -       คน 
   -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน        -       คน 
   -  อสม   211  คน 
 ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จ านวนต่อปี) 

  -  ท้องถิ่น  560    คน ผู้ปุวยใน  -  คน  ผู้ปุวยนอก  560     คน 
  -  เอกชน  4,517  คน ผู้ปุวยใน  -  คน  ผู้ปุวยนอก  4,517  คน 
  -  รัฐบาล  3,003  คน ผู้ปุวยใน  -  คน  ผู้ปุวยนอก  3,003  คน 
  -  ศูนย์บริการสาธารณสุข  -  คน 
สาเหตุการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
  -  อุบัติเหตุ  4,305  ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น  642,727  บาท 
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  -  สาเหตุโรคเรื้อรัง 4,624 ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น  962,405 บาท 
  -  ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง   อันดับแรก 

1. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 
2. โรคระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสม 
3. โรคระบบย่อยอาหาร 
4. โรคระบบกล้ามเนื้อ 
5. โรคระบบทางเดินหายใจ 

การด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองงูเหลือม 
ตารางสรุปผลการพัฒนาสาธารณสุข   

 
ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม จ านวน 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหญิงวัยเจริญพันธุ์คู่ 
การวางแผนครอบครัวทั้งหมด 
จ านวนผู้ป่วยโรคทางจิตเวช 
งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
งานอนามัยโรงเรียน 
-เด็กก่อนประถมได้รับการตรวจสุขภาพ 
-เด็กประถมได้รับการตรวจสุขภาพ 
-เด็กมัธยมได้รับการตรวจสุขภาพ 
-เด็กวัยเรียนได้รับการเฝ้าระวังการได้ยิน 
-เด็กวัยเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะ  การขาดสารไอโอดีน 
นักเรียนประถมได้รับการตรวจคอพอก 
-นักเรียนก่อนประถมได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา 
- นักเรียนประถมได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา  
งานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
-จ านวนนักเรียนชั้นประถม1ได้รับวัคซีนบีซีจี,วัคซีนดีที เข็มที่ ๑ และ ๒ ,
วัคซีนหัด  หัดเยอรมัน  คางทูม  
-จ านวนนักเรียนชั้นประถม ๓ ได้รับวัคซีนดีทีกระตุ้น ๑ เข็ม / โอพีวี 
-จ านวนนักเรียนชั้น ป. ๖   ได้รับวัคซีนดีทีกระตุ้น 

2,244 
1,796 
150 

2,357 
 

209 
599 
555 
599 
599 

 
- 

599 
 

87 
 
- 

101 
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ข้อมูลด้านบุคลากร  จ านวน 13 คน ดังนี้ 
1. นายพิเชษฐ โชติกลาง ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2. นายสาธิต  ปึ้งสุวรรณ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
3. นายสมพงษ์ ลือกลาง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางอมรรัตน์ หม่อมกลาง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นางสุปราณี บ ารุงถิ่น  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางนิชาภา สังฆรักษ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางนงนุช  ไชยช่วย  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางชนม์นิภา ปั่นสันเทียะ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางสมคิด  ตากงูเหลือม ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
10. นายสามารถ จีบโพธิ์  ต าแหน่งพนักงานบริการ 
11. นางสาวสุกัญญา เชยโพธิ์  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
12. นางสมหวัง จีบโพธิ์  ต าแหน่งพนักงานนวดแผนไทย 
13. นางมาลตี  นวลใย  ต าแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 

ล าดับที่ กิกรรม จ านวน 
๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๙ 
๑๐ 

งานทันต์สาธารณสุข 
-เด็กก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 
-นักเรียนประถมศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากตามระบบเฝ้าระวังฯ 
-นักเรียนประถมศึกษาสภาวะเหงือกปกติ 
-นักเรียนประถมศึกษาสภาวะเหงือกอักเสบ 
-นักเรียนประถมศึกษามีความต้องการรักษาเร่งด่วน 
-นักเรียนประถมศึกษามีฟันแท้ผุ 
งานทันต์กรรมในโครงการหลักประกันสุขภาพ 
-ผู้ได้รับบริการทันต์กรรมทั้งหมด 
-ผู้ได้รับบริการทันต์กรรมที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
งานบริการทันต์กรรม 
-อุดฟัน 
-ถอนฟันปกติ 
-ขูดหินน้ าลาย 
งานส่งเสริมทันต์สุขภาพ 
-เคลือบหลุมร่องฟัน 
 
จ านวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) 
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

 
330 
609 
417 
17 
79 

165 
 

2,254 
2,123 

 
76 

141 
191 

 
353 คน/
1,289 ซ ี
4,624 

59 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา    า 13 

 

4.3 อาชญากรรม 
ต าบลหนองงูเหลือมมีปูอมต ารวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 9 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดนครราชสีมา  และมีการติดตั้งจุดตรวจภายในต าบล 
ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 1 แห่ง ตั้ งอยู่ที่  หมู่  8 ต าบลหนองงู เหลือม อ าเภอ             

เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา สมาชิก อปพร. จ านวน 116 คน  มีการออกตรวจตระเวนรักษา        
ความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่ต าบลทุกวัน 

สถิติความผิดคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีต าบลหนองงูเหลือม ในรอบปี 2563  
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย และเพศ     จ านวน   1  คดี 
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์       จ านวน   4  คด ี
3. ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2575/ปล่อยเงินกู้) จ านวน   1  คด ี
4. ฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง    จ านวน   5  คด ี
5. ฐานความผิดเกี่ยวกับการพนัน/จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  จ านวน  43 คด ี
6. ฐานความผิดเกี่ยวกับการควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    จ านวน   2  คด ี  

4.4 ยาเสพติด 
สถิติความผิดคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลหนองงูเหลือม ในรอบปี 2563 
1. ความผิดฐานน าเข้ายาเสพติด       จ านวน  1  ราย 
2. ความผิดฐานผลิตยาเสพติด (ปลูกกัญชา)      จ านวน  1  ราย 
3. ความผิดฐานจ าหน่ายยาเสพติด       จ านวน  4  ราย 
4. ความผิดฐานครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาเสพติด     จ านวน  3  ราย 
5. ความผิดฐานครอบครองยาเสพติด      จ านวน   4  ราย 
6. ความผิดฐานเสพยาเสพติด       จ านวน   6  ราย 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

  4. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส        
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5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       การคมนาคมของต าบลมีเส้นทางคมนาคมทั้งภายในต าบลและระหว่างต าบลเส้นทางคมนาคมที่

ส าคัญ  มีดังนี้ 
5.1.1  ถนนระหว่างต าบล 
      1)   ถนนโยธาธิการ 
            1.1)   ถนนลาดยาง  เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)  กับ 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ผ่านหมู่บ้านหมู่ที่  9 , 8 , 2 , 5 , 6 , 7 , 4 , 14  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
1.2)   ถนนลาดยาง  เชื่อมต่อระหว่างต าบลหนองงูเหลือมกับต าบลบ้านโพธิ์  ผ่านหมู่ที่    

10,11,12,13,8  ระยะทางประมาณ   4  กิโลเมตร 
1.3)  ถนนลาดยาง  เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่   5 , 6 , 12  ระยะทางประมาณ  2 กิโลเมตร 

       2)   ถนนสาธารณะ 
2.1)  ถนนลูกรัง  เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่  12  กับหมู่  7  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร   
2.2)  ถนนลูกรัง  เชื่อมต่อระหว่างหมู่  8 , 3 , 1  กับต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง ระยะ 

ประมาณ  2  กิโลเมตร 
5.1.2  ถนนภายในต าบล 
       1)   ถนนสาธารณะ  

1.1)   ถนนดิน  ถนนในต าบลส่วนมากยังเป็นถนนดินเชื่อมต่อระหว่างบ้านแต่ละหมู่บ้าน  เชื่อม  
กับถนนลาดยาง  ระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร 

1.2)   ถนนลูกรัง  เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านภายในต าบลและเชื่อมกับถนนลาดยาง  
ระยะทางประมาณ  1.50  กิโลเมตร 

1.3)   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านภายในต าบลและเชื่อมกับ 
ถนนลาดยาง  ระยะทางประมาณ  4.50  กิโลเมตร 

1.4)   ถนนลาดยาง  เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านภายในต าบลและเชื่อมกับถนน
มิตรภาพ  ระยะทางประมาณ  8.50  กิโลเมตร 

5.2  การไฟฟ้า 
       ในต าบลหนองงูเหลือม  ได้รับบริการกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนสูงส าหรับหมู่

ที่ 15 ,การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ส าหรับหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 14 
และการไฟฟูาอ าเภอเมืองนครราชสีมา ส าหรับหมู่ที่ 10,11,12 และ 13 แต่ยังมีประชาชนจ านวนน้อยยังไม่มี
ไฟฟูาใช้ 

5.3  การประปา 
       ในต าบลหนองงูเหลือม  มีระบบประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่ วนต าบล        

หนองงูเหลือม การประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้านด าเนินการให้บริการประชาชนดังนี้  
5.3.1  การประปาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมบริหารงาน 
       1)   ประปาบ้านโพธิ์ปรือแวง ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมูที่ 13  
       2)   ประปาบ้านโนนกราด ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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       3)   ประปาบ้านเสม็ด  ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 
       4)   ประปาบ้านโพธิ์ปรือแวง (ตัวใหม่) ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมูที่ 7 และ

หมู่ที่ 14 
       5)   ประปาบ้านหนองแดง ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 15   
       6)   ประปาบ้านนาตาวงษ์ (ตัวใหม่) ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1   
       7)   การประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 8 หมู่ 9 หมู่ 15 และหมู่ 2 (เป็นบางส่วน) 
5.3.2  การประปาที่หมู่บ้านบริหารงาน 
       1)   ประปาบ้านรวง ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 3     
       2)   ประปาบ้านโนนหมัน ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 9     

5.4 โทรศัพท ์ 
   -มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB 
   -มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC 
และ TURE 

5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
-ไปรษณีย์ต าบล  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  ได้มีศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้

สามารถท างานได้สะดวก  ทันเวลา  และมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 5.5.๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๓,๒๓๑,๙๗๑.-บาท ประกอบด้วย 
     - โต๊ะต่าง ๆ    จ านวน    ๑๖๑    ตัว   รหัส   ๔๐๐ 
     - เก้าอ้ีต่าง ๆ   จ านวน    ๑๖๕   ตัว  รหัส   ๔๐๑ 
     - ชุดรับแขก   จ านวน        ๓    ตัว  รหัส   ๔๐๓ 
     - แท่นกล่าวรายงาน   จ านวน        ๒    ตัว   รหัส   ๔๐๕ 
     - ตู้ต่าง ๆ    จ านวน    ๑๓๕    ตัว  รหัส   ๔๐๖ 
     - กระดานไวท์บอร์ด  จ านวน        ๑    อัน  รหัส   ๔๐๗ 
     - ตู้นิรภัย    จ านวน        ๑    ตู้  รหัส   ๔๑๒ 
     - เครื่องพิมพ์ดีด   จ านวน        ๑    เครื่อง  รหัส   ๔๑๔  
     - เครื่องคิดเลข   จ านวน        ๑    เครื่อง  รหัส   ๔๑๕ 
     - เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน        ๑    เครื่อง  รหัส   ๔๑๗ 
     - เครื่องอัดส าเนา   จ านวน        ๒    เครื่อง  รหัส   ๔๑๘ 
     - เครื่องท าลายเอกสาร  จ านวน        ๑    เครื่อง  รหัส   ๔๑๙ 
     - เครื่องปรับอากาศ  จ านวน      ๒๗    เครื่อง  รหัส   ๔๒๐ 
     - โทรศัพท์    จ านวน        ๘    เครื่อง  รหัส   ๔๒๓ 
     - เครื่องโทรสาร   จ านวน        ๑    เครื่อง  รหัส   ๔๒๔ 
     - พัดลม    จ านวน        ๗    ตัว  รหัส   ๔๓๒ 
     - บันได    จ านวน        ๑    ตัว  รหัส   ๔๓๖ 
     - เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์  จ านวน        ๑    ตัว  รหัส   ๔๒๗ 
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     - โต๊ะหมู่บูชา   จ านวน        ๔    ชุด  รหัส   ๔๗๗ 
     - บอร์ด    จ านวน        ๗    บอร์ด  รหัส   ๔๘๒ 
     - ตู้สาขาโทรศัพท์   จ านวน        ๑    ตู้  รหัส   ๔๘๙ 
     - รถเข็น    จ านวน        ๒    คัน  รหัส   ๐๐๘ 
     - แท๊งค์น้ า,ถังน้ า   จ านวน        ๙    ถัง  รหัส   ๐๘๖ 
     - กระโจม, เต้นท์   จ านวน      ๑๐    หลัง  รหัส   ๒๘๓ 
         - โครงการติดตั้งผ้าม่าน อบต. จ านวน       ๑     ชุด  รหัส   ๔๓๔ 
 5.5.๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  ๕,๘๕๓,๔๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - รถบรรทุก    จ านวน        ๓   คัน   รหัส   ๐๐๑ 
     - รถบรรทุกขยะ    จ านวน        ๑   คัน   รหัส   ๐๐๕ 
     - รถจักยานยนต์    จ านวน        ๓   คัน   รหัส   ๐๐๙  
     - รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง จ านวน       ๑   คัน  รหัส   ๐๐๓ 
 5.5.๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑,๓๒๓,๓๙๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน      ๔๘   เครื่อง   รหัส   ๔๑๖ 
     - เครื่องปริ๊น    จ านวน      ๒๓   เครื่อง  รหัส   ๔๗๘ 
     - เครื่องส ารองไฟ    จ านวน      ๑๘   เครื่อง   รหัส   ๔๗๙ 
     - เครื่องอ่านบัตร    จ านวน        ๔   เครื่อง   รหัส   ๔๘๐ 
     - เครื่องแชร์ปริ๊นเตอร์   จ านวน        ๑   เครื่อง   รหัส   ๕๐๕ 
     - Router Wirless Lan   จ านวน        ๑   เครื่อง  รหัส   ๕๐๖ 
        - ระบบซอฟแวร์โปรแกรมประปา  จ านวน        ๑   โปรแกรม  รหัส   ๐๑๙ 
     - โปรแกรมออกใบเสร็จ   จ านวน        ๒   โปรแกรม  รหัส   ๐๑๙ 
 5.5.๔. ครุภัณฑ์ส ารวจ  จ านวน  ๑๗๘,๒๙๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - เครื่องจัดพิกัดดาวเทียม   จ านวน        ๑   เครื่อง   รหัส   ๔๘๖ 
     - กล้องระดับ,กล้องวัดมุม   จ านวน        ๒   ตัว  รหัส   ๐๗๘ 
     - ไม้สต๊าฟ    จ านวน        ๑   อัน   รหัส   ๐๕๑ 
     - เทปวัดระยะ    จ านวน        ๓   ตัว   รหัส   ๐๗๗ 
 5.5.๕. ครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน  ๗๒๐,๙๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - เครื่องดับเพลิง    จ านวน       ๗๖   ถัง  รหัส   ๔๗๒ 
     - สายส่งน้ าดับเพลิง  จ านวน        ๙   เส้น   รหัส   ๔๗๔ 
     - เสื้อคลุมดับเพลิง   จ านวน        ๓   ตัว   รหัส   ๔๗๔ 
     - รองเท้าดับเพลิง    จ านวน        ๒   คู่   รหัส   ๔๗๔ 
     - หมวกนิรภัย    จ านวน        ๑   ใบ   รหัส   ๔๗๔ 
     - ถุงมือกันความร้อน   จ านวน        ๓   คู่   รหัส   ๔๗๔ 
     - ชุดดับเพลิง    จ านวน        ๕   ชุด   รหัส   ๔๗๔ 
     - ข้อแยกสามทาง    จ านวน        ๑   ตัว   รหัส   ๔๗๔ 
         - หัวฉีด     จ านวน        ๕   ตัว   รหัส   ๔๗๔ 
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     - ขวานดับเพลิง    จ านวน        ๑   ตัว   รหัส   ๔๗๔ 
         - บันไดดับเพลิง    จ านวน        ๑   ตัว   รหัส   ๔๗๔ 
     - เครื่องพ่นน้ าสะพายหลัง  จ านวน        ๑   เครื่อง   รหัส   ๔๗๔ 
     - เชือกกู้ภัย   จ านวน        ๑   เส้น   รหัส   ๔๗๔ 
     - เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  จ านวน        ๑   เครื่อง  รหัส   ๔๗๔ 
     - พระพุทธรูป   จ านวน        ๑   องค์   รหัส   ๔๑๐ 
         - รูปหล่อเหมือนท่านท้าวสุรนารี จ านวน        ๑   องค์   รหัส   ๔๑๐ 
         - พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมขาตั้ง จ านวน        ๑   รูป   รหัส   ๔๑๑ 
         - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน        ๒   ซุ้ม   รหัส   ๔๑๑ 
        - หลังคาไฟเบอร์ทรงสูง  จ านวน        ๑   ชุด  รหัส   ๕๐๓ 
        - พ้ืนกระดานพร้อมปูยาง  จ านวน        ๑   ชุด  รหัส   ๕๐๓ 
         - เวทีโครงเหล็กพ้ืนไม้  จ านวน        ๑   ชุด  รหัส   ๒๗๔ 
 5.5.๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน  ๒๒๖,๒๘๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - เครื่องท าน้ าเย็น    จ านวน        ๕   เครื่อง  รหัส   ๔๓๙ 
     - เครื่องตัดหญ้า   จ านวน        ๖   เครื่อง  รหัส   ๔๔๒ 
     - ถังต้มน้ าร้อน   จ านวน        ๒   ถัง  รหัส   ๗๐๒ 
     - ตู้เย็น    จ านวน        ๒   เครื่อง  รหัส   ๗๐๓ 
     - เครื่องปั่นผลไม้   จ านวน        ๑   เครื่อง  รหัส   ๗๐๕ 
     - เครื่องท าขนมทองม้วน  จ านวน        ๑   เครื่อง  รหัส   ๗๐๕  
     - เครื่องบดปั่นผลไม้  จ านวน        ๑   เครื่อง  รหัส   ๗๐๕ 
     - เหยือกน้ าฝาสแตนเลส  จ านวน        ๑   เหยือก  รหัส   ๗๑๑ 
     - เครื่องดูดฝุุน   จ านวน        ๑   เครื่อง  รหัส   ๗๑๕ 
     - ผ้าม่าน    จ านวน        ๒   ชุด      รหัส   ๔๓๔ 
 5.5.๗. ครภุัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จ านวน  ๗๓๗,๒๑๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - วีซีดี, DVD   จ านวน        ๓   เครื่อง     รหัส   ๔๕๕ 
     - ขาไมโครโฟน    จ านวน        ๗   ตัว  รหัส   ๔๕๗ 
     - ไมค์    จ านวน       ๓๓  ตัว  รหัส   ๔๕๘ 
     - ตู้ล าโพง, ยูนิตล าโพง  จ านวน       ๕๖  ตัว  รหัส   ๔๕๙ 
     - เครื่องบันทึกเสียง  จ านวน         ๒  เครื่อง  รหัส   ๔๖๐ 
     - วิทยุเทป   จ านวน         ๑  เครื่อง  รหัส   ๔๖๑ 
     - เครื่องขยายเสียง   จ านวน         ๘  เครื่อง  รหัส   ๔๖๒ 
     - วิทยุสื่อสาร   จ านวน       ๑๔  เครื่อง  รหัส   ๔๖๔ 
     - หม้อแปลงไฟฟูา   จ านวน         ๑  ตัว  รหัส   ๔๖๖ 
     - เครื่องควบคุมไมค์  จ านวน         ๓  เครื่อง  รหัส   ๔๘๓ 
     - สายไมค์   จ านวน         ๑  ม้วน  รหัส   ๔๘๗ 
     - อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องเสียง จ านวน         ๑  ชุด  รหัส   ๔๘๘ 
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     - จานดาวเทียม   จ านวน         ๑  ลูก  รหัส   ๕๐๐ 
     - ครอสแยกเสียง   จ านวน         ๑  ชุด  รหัส   ๕๐๑ 
     - แท่นชาร์จถ่าน   จ านวน         ๑  เครื่อง  รหัส   ๕๐๒ 
     - สัญญาณไฟวาบวับ,  จ านวน         ๒  ชุด  รหัส   ๕๐๓ 
       เสาโมบาย 
     - สายล าโพง   จ านวน         ๑  ม้วน  รหัส   ๕๐๔ 
     - ไฟกระพริบ   จ านวน         ๑  ชุด  รหัส   ๕๐๗ 
     - ปูายสามเหลี่ยม   จ านวน         ๓  ปูาย  รหัส   ๐๒๐ 
     - ตู้ควบคุมไฟฟูา   จ านวน         ๑  ตู้  รหัส   ๐๘๗ 
 5.5.๘. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน  ๒๒๐,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน         ๔  เครื่อง     รหัส   ๐๕๔ 
     - เตียงพยาบาล    จ านวน         ๑  เตียง  รหัส   ๔๔๐ 
     - เครื่องวัดความดันโลหิต  จ านวน         ๑  เครื่อง  รหัส   ๔๗๔ 
     - ชุดอุปกรณ์ประคองศรีษะ  จ านวน         ๑  ชุด  รหัส   ๔๗๔ 
     - ชุดเฝือกลมสูญญากาศ  จ านวน         ๑  ชุด  รหัส   ๔๗๔ 
 5.5.๙. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  ๒,๐๒๒,๔๒๕.-บาท ประกอบด้วย 
     - ปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน         ๖  ปูาย     รหัส   ๑๘๕ 
     - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  จ านวน         ๔  ตัว  รหัส   ๒๘๔ 
     - จอภาพ    จ านวน         ๒  จอ  รหัส   ๔๔๔ 
     - เครื่องโปรเจคเตอร์  จ านวน         ๒  เครื่อง  รหัส   ๔๔๙ 
     - กล้องถ่ายรูป   จ านวน         ๕  ตัว  รหัส   ๔๕๒ 
     - โทรทัศน์   จ านวน         ๕  เครื่อง  รหัส   ๔๕๖  
 5.5.๑๐. ครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  ๑๘๒,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - เครื่องพ่นยา   จ านวน         ๑  เครื่อง    รหัส   ๖๒๕ 
     - เครื่องสูบน้ า   จ านวน         ๑  เครื่อง  รหัส   ๐๕๕ 
     - มอเตอร์ปั๊มน้ า   จ านวน         ๒  เครื่อง  รหัส   ๐๕๕ 
     - ชั้นวางอุปกรณ์การเกษตร  จ านวน         ๒  หลัง  รหัส   ๔๐๖ 
 ๑๑. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์   จ านวน  ๒๕,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - กลองชุดพร้อมอุปกรณ์,  จ านวน         ๑  ชุด     รหัส   ๔๘๔ 
     - กลองทอม    จ านวน         ๑  ชุด     รหัส   ๔๘๔ 
     - กลองบองโก้   จ านวน         ๑  ชุด     รหัส   ๔๘๔ 
     - พิณไฟฟูา   จ านวน         ๑  คัน     รหัส   ๔๘๕ 
 ๑๒. ครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน  ๑,๐๔๙,๘๒๘.-บาท ประกอบด้วย 
     - โต๊ะๆ    จ านวน       ๓๘  ตัว     รหัส   ๔๐๐ 
     - เก้าอ้ี    จ านวน       ๒๔  ตัว     รหัส   ๔๐๑ 
     - ตู่ต่างๆ    จ านวน       ๓๗  ตัว     รหัส   ๔๐๖ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา    า 19 

 

     - เครื่องปรับอากาศ  จ านวน       ๑๘  เครื่อง    รหัส   ๔๒๐ 
         - พัดลม    จ านวน       ๔๗  ตัว     รหัส   ๔๓๒ 
     - ชิงช้าโซ่รวม ๔ ที่นั่ง  จ านวน         ๓  ตัว     รหัส   ๔๗๖ 
     - กรงนกปีปุาย  ๓ ชั้น  จ านวน         ๔  ตัว     รหัส   ๔๗๖ 
     - บาร์บันไดเดิน   จ านวน         ๔  ตัว     รหัส   ๔๗๖ 
  - บาร์เดี่ยว   จ านวน         ๒  ตัว     รหัส   ๔๗๖ 
     - บาร์คู ่    จ านวน         ๑  ตัว     รหัส   ๔๗๖ 
     - ห่วงลอดวงกลมอนุบาล  จ านวน         ๒  ตัว     รหัส   ๔๗๖ 
     - ชิงช้ากลมเล็ก   จ านวน         ๗  ตัว     รหัส   ๔๗๖ 
     - โครงการติดตั้งผ้าม่าน ศพด. จ านวน         ๒  ชุด     รหัส   ๔๓๔ 
 ๑๓. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน  ๕๒,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - เครื่องตบดิน   จ านวน         ๑  เครื่อง    รหัส   ๐๘๘ 
     - เลื่อยโซ่ยนต์    จ านวน         ๑  ตัว     รหัส   ๐๖๘ 
 ๑๔. อาคารส านักงาน  จ านวน  ๙,๓๖๗,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - อาคารส านักงานที่ท าการ อบต. จ านวน         ๒  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
 ๑๕. อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น  จ านวน  ๖,๑๑๙,๐๓๒.-บาท ประกอบด้วย 
     - อาคารพัสดุ   จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
         - อาคารศูนย์ อปพร.  จ านวน         ๒  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
         - อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน         2  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
         - ห้องเก็บของ   จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
     - ห้องน้ า    จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
         - อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
     - ต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
     - ต่อเติมโรงอาหาร ศพด.  จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
 ๑๖. สิ่งปลูกสร้าง  จ านวน  ๓,๕๑๐,๔๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - อาคารโรงจอดรถ  จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
         - ก่อสร้างรั้ว ศพด.  จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
     - โรงเก็บรถ อบต.   จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
     - ก่อสร้างรั้ว   จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
     - ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๐๐๕ 
         - ก่อสร้างลานกีฬา  จ านวน         ๑  หลัง     รหัส   ๒๗๒ 
 รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น ๓๔,๘๑๙,๑๒๖.-บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
หกบาทถ้วน) 
 ประเภทสาธารณะประโยชน์  จ านวน ๖๖,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
     - โคมสัญญาณไฟกระพริบ  จ านวน   ๓  โคม   รหัส ๕๐๗ 
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       ประชากรในต าบล  ร้อยละ  83   ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม   โดยสภาพที่ตั้งของต าบลเป็นที่
ราบลูกคลื่นเหมาะแก่การท านา  ซึ่งมีการท านาปีละ  1 ครั้ง  (บางหมู่บ้านท านาปรัง รวมประมาณ 1,000 ไร่) 
โดยอาศัยน้ าฝน และน้ าชลประทานจากคลองสีฟัน ล าเหมืองโนนแค  คลองมะเดื่อ คลองอีสานเขียว และบึงปรือ
แวง ในบริเวณท่ีดอนซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่  8,9,15  มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตั้งท าให้ประชากรในต าบลมีรายได้      
จากการจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนบริเวณท่ีอยู่อาศัย  เช่น  น้อยหน่า มะพร้าว มะม่วง  เป็นต้น 
        ในบางหมู่บ้านประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  คือ  การท าเสื่อกก  ตีเหล็ก  เครื่องจักสาน  
ท าไม้กวาด  ในฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรท าการปลูกต้นหอม  กระเทียม  เพ่ือค้าขาย สามารถสร้างรายได้
เสริมให้แก่ครอบครัว  และมีอาชีพนอกจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 17  เช่น  ค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง  เป็นต้น 

6.1 การเกษตร  
        6.1.1  ผลผลิต 
                ผลผลิตที่ส าคัญของต าบลได้แก่  ผลผลิตทางการเกษตร จากสถิติ วันที่ 4 มีนาคม ปี 2564  
พอสรุปได้คือ 
        ข้าวนาปี   ปลูกในพื้นที่       11,921.64 ไร่ 
        ไม้ผล  ปลูกในพื้นที่              50.32 ไร่ 
               พืชผัก             ปลูกในพื้นที่              58.09    ไร่ 
      มันส าปะหลัง  ปลูกในพื้นที่         1,483.85  ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
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6.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 

จ านวนประชากรชาย 4,860 คน 
จ านวนประชากรหญิง 5,165 คน 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 3,095 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 26,568 ไร่ 

หมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน พ้ืนที่ (ไร่) 
บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 454 490 256 1,937 
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 278 292 173 1,125 
บ้านรวง หมู่ที่ 3 424 421 212 2,100 
บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 184 205 104 1,625 
บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 5 173 227 115 1,608 
บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 181 195 98 1,421 
บ้านประกายปรง หมู่ที่ 7 259 292 164 1,718 
บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 596 625 380 2,992 
บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 672 679 533 2,800 
บ้านโตนด หมู่ที่ 10 263 277 159 1,312 
บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 209 192 119 950 
บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 299 343 165 1,012 
บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13 364 393 219 1,231 
บ้านสลักได หมู่ที่ 14 285 316 172 1,134 
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 219 218 226 1,723 
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6.1.3 ข้อมูลด้านการเกษตร (ท านา) 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท/ไร่) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท/ไร่) 

ผลผลิต 
(กโิลกรัม/ ไร่) 

บ้านโนนกราด 1 28 1,500 600 15 1,500 500 
บ้านหนองงูเหลือม     2 52 1,500 600 9 1,500 500 
บ้านรวง 3 24 1,500 600 5 1,500 500 
บ้านพระวังหาร 4 96 1,500 600 16 1,500 500 
บ้านสวาสดิ์ 5 50 1,500 600 3 1,500 500 
บ้านสวาสดิ์ 6 47 1,500 600 3 1,500 500 
บ้านประกายปรง 7 136 1,500 600 13 1,500 500 
บ้านนาตาวงษ์ 8 73 1,500 600 16 1,500 500 
บ้านโนนหมัน 9 10 1,500 600 12 1,500 500 
บ้านโตนด 10 107 1,500 600 20 1,500 500 
บ้านเสม็ด 11 36 1,500 600 16 1,500 500 
บ้านโพธิ์น้อย 12 59 1,500 600 8 1,500 500 
บ้านโพธิ์ปรือแวง 13 45 1,500 600 6 1,500 500 
บ้านสลักได 14 329 1,500 600 24 1,500 500 
บ้านหนองแดง 15 63 1,500 600 240 1,500 500 
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6.1.4 ข้อมูลด้านการเกษตร (ท าสวน) ไม้ผล พืชผัก 
 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จ านวน
ครัวเรือน 

แปลง ไร ่
จ านวน

ครัวเรือน 
แปลง ไร ่

บ้านโนนกราด 1 - - - 2 5 6.22 
บ้านรวง 3 6 8 10.60 2 2 1.75 
บ้านพระวังหาร 4 4 4 12.25 3 3 6.50 
บ้านสวาสดิ์ 5 2 2 5.33 - - - 
บ้านสวาสดิ์ 6 3 3 5.25 - - - 
บ้านนาตาวงษ์ 8 3 4 5.25 - - - 
บ้านโนนหมัน 9 1 1 0.25 -  - 
บ้านโตนด 10 4 7 14.24 4 4 4.34 
บ้านเสม็ด 11 1 1 0.31 - - - 
บ้านโพธิ์น้อย 12 2 2 1.50 - - - 
บ้านโพธิ์ปรือแวง 13 2 2 0.75 - - - 
บ้านสลักได 14 16 20 16.78 4 8 4.75 
บ้านหนองแดง 15 1 2 1.50 4 5 10.18 

 
6.1.5 ข้อมูลด้านการเกษตร (ท าไร่) มันส าปะหลัง 

 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท/ไร่) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท/ไร่) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

บ้านนาตาวงษ์ 8 - - - 4 2,300 4,500 
บ้านโนนหมัน 9 - - - 4 2,300 4,500 
บ้านโตนด 10 - - - 10 2,300 4,500 
บ้านเสม็ด 11 - - - 1 2,300 4,500 
บ้านโพธิ์น้อย 12 - - - 1 2,300 4,500 
บ้านสลักได 14 - - - 1 2,300 4,500 
บ้านหนองแดง 15 - - - 89 2,300 4,500 
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6.1.6 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าธรรมชาติ) 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
แม่น้ า - - - - 
ห้วย/ล าธาร - - - - 
คลอง - 2 - - 
หนองน้ า/บึง - 1 - - 
น้ าตก - - - - 

 
6.1.7 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

แหล่งน้ าธรรมชาติ พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
แก้มลิง - - - - 
อ่างเก็บน้ า - - - - 
ฝาย - - - - 
สระ - 26 - - 
คลองชลประทาน - 24 - - 
อ่ืน ๆ เหมือง - 1 - - 

 
 

6.1.8  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า 
จ านวน
(แห่ง) 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ พอเพียง 
ไม่

พอเพียง 
บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ - - - - - 
บ่อน้ าดินสาธารณะ 12 12 - 11 1 
ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) 7 7 - 7 - 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 3 3 - 3 - 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 4 4 - 4 - 

 
6.2 การประมง  

  ในพ้ืนที่ต าบลหนองงูเหลือมไม่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง 
 
6.3 การปศุสัตว์ 

   ด้านการปศุสัตว์ ประชากรในพ้ืนที่ต าบลหนองงูเหลือม มีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด  
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6.4 การบริการ 
   ด้านการบริการในต าบลหนองงูเหลือมมีหน่วยธุรกิจด้านการบริการดังนี้ 
  - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   5 แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม   9 แห่ง 
  - โรงสีขนาดใหญ่      1 แห่ง 
  - โรงสีชุมชน             11 แห่ง 

 
6.5 การท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวในเขตต าบลหนองงูเหลือมมีศูนย์รวมจิตใจทางด้านพุทธศาสนาสามารถพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวได้แก่วัดรวง ตั้งอยู่ที่บ้านรวงหมู่ที่ 3 และวัดสมานมิตร ตั้งอยู่ที่บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 

6.6 อุตสาหกรรม 
         อุตสาหกรรมในต าบลมีทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ดังนี้ 
         6.6.1  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่นการท าเสื่อกก  ในหมู่  4,5,6,7,14  การท าไม้กวาดหมู่ 9 
การตีเหล็ก  หมู่ 8,13  การท าเครื่องจักรสานหมู่ที่ 2,8 
         6.6.2  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  โรงสีข้าวขนาดใหญ่ส่งออกหมู่ที่  8  ,โรงงานเย็บผ้าหมู่ที่ 
8,9,15  โรงงานขึ้นรูปเหล็กหมู่ที่ 9 ,โรงงานบรรจุก๊าซ  หมู่ที่ 8 , โรงงานกลึงเหล็ก หมู่ที่ 2  ,โรงงานผลิตซีอ้ิว หมู่
ที่ 2   โรงงานผลิตคอนกรีตส าเร็จรูป หมู่ที่ 15 ,โรงงานผลิตสังกะสีเหล็ก หมู่ที่ 15 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
         จ านวนกลุ่มทุกประเภท  39  กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้ 

-กลุ่มออมทรัพย์  15  กลุ่ม 
-กลุ่มผู้ผลิตชุมชน  20  กลุ่ม 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน        4 กลุ่ม 

6.8  แรงงาน 
         จากจ านวนประชากรของต าบลหนองงูเหลือมทั้งหมด   10,025  คน  ประชากรที่มีอยู่ในวัย
แรงงาน  (ช่วงอายุ 19-60  ปี)  มีประมาณ  6,135 คน  หรือร้อยละ 61.20  ของประชากรทั้งต าบล ประชากร
ในวัยแรงงานนี้ประมาณร้อยละ 65  เป็นประชากรในภาคเกษตรกรรม  ส่วนแรงงานที่เหลือร้อยละ  20  เป็น
แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม  ได้แก่  ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย รับราชการ ก่อสร้าง เป็นต้น   และ
ส าหรับประชากรในวัยแรงงานทั้งหมดนี้ประมาณร้อยละ  15  เป็นผู้ว่างงานแบบซ่อนเร้น  ได้แก่ ผู้ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับต่าง ๆ 
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          7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชากรในต าบลหนองงูเหลือมส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ  ในเขตต าบลหนองงูเหลือม มีวัดจ านวน
ทั้งหมด  10  แห่ง  ดังนี้   

1.  วัดโนนโบสถ์    ตั้งอยู่หมู่ที่  1   ศาสนิกชนจากหมู่ที่  1,2 
2.  วัดรวง     ตั้งอยู่หมู่ที่  3   ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 1,2,3  
3.  วัดพระวังหาร     ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ศาสนิกชนจากหมู่ที่  4 
4.  วัดอ านวยศิลป์สารกิจ   ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ศาสนิกชนจากหมู่ที่  5,6,7 
5.  วัดโนนนางแก้ว       ตั้งอยู่หมู่ที่  8    ศาสนิกชนจากหมู่ที่  8 
6.  วัดโนนหมัน         ตั้งอยู่หมู่ที่  9    ศาสนิกชนจากหมู่ที่  9 
7.  วัดสมานมิตร    ตั้งอยู่หมู่ที่ 11   ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 10,11,12 
8.  วัดโพธิ์ปรือแวง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 13   ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 13 
9.  วัดหนองแดง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 15 
10. วัดคูเมืองเก่า    ตั้งอยู่หมู่ที่  15   ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 15  และหมู่ 16 

                            ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีประจ าถิ่นและงานประจ าปี ของต าบลหนองงูเหลือม  

1. งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี 
2. การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาประจ าถิ่น ของต าบลหนองงูเหลือม มีดังนี้ 

1. นายจ าลอง โปรงกลาง มีความรู้ด้านงานไม้ ท าตู้ กังหัน งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูา หมู ่1 
2. นายแฉล้ม คงฤทธิ์ ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ สานไซ ตะกร้า แพทย์แผนไทยลูกกรจัดยาชุด 

หมู่ 2 
3. นายชม เชาว์มะเริง ปราชญ์ด้านศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม เพลงโคราช เพลงพ้ืนบ้าน   

หมู่ 3 
4. นายสุชิน มอญกลาง ปราชญ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ท าน้ าหมัก หมู่ 4 
5. นายสร้อย ชะวางกลาง ศิลปะหัตถะกรรมและสิ่งทอ หมู่ 5 
6. นายแหลม มามาก  ศิลปะหัตถะกรรมและสิ่งทอ หมู่ 7 
7. นายพิน ปูายงูเหลือม เกษตรกรรมและการท ามาหากิน ด้านวัสดุก่อสร้าง หมู่ 7 
8. นายเกียรติพล ศรีโพธิ์ ปราชญ์ด้านศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม หมู่ 9 
9. นายสด เจียมโพธิ์ ด้านเกษตรกรรมท ามาหากิน หมู่ 10 
10.  นายสมาน จันทร์นิ่ม ศิลปะหัตกรรมและสิ่งทอ หมู่ 13 
11.  นายวีรพงษ์ หมอกโพธิ์ ด้านเกษตรกรรมท ามาหากิน หมู่ 14 
12. นายประสิทธิ์ พวงเกาะ ปราชญ์ด้านศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม เกษตรกร หมู่ 15 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมือง ของต าบลหนองงูเหลือม 

1. ขนมถ่ัวตัด 
2. ไม้กวาดเสี้ยนตาล 

 

 

 8.1 น้ า 
8.1.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

         ลุ่มน้ าและแหล่งน้ าของต าบล  ในต าบลหนองงูเหลือม  มีล าน้ าที่ไหลผ่าน  คือ  ล าบริบูรณ์  ซึ่ง
แยกจากล าตะคลอง  ล าบริบูรณ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งในฤดูการผลิตและหลังฤดูการผลิตเป็น
จ านวนมาก  ล าบริบูรณ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าต่าง ๆ  เป็นจ านวนมากส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งสิ้น  แหล่งน้ าต่าง ๆ        

         แหล่งน้ าต่าง ๆ  ที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยังสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งน้ าขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  ซึ้งล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ าของต าบลและแหล่งน้ าเหล่านี้ยังเกิด
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยได้น าน้ าไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย 

8.1.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
       แหล่งน้ าที่มีอยู่ในต าบลเป็นแหล่งน้ าใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาจากงบประมาณต่าง ๆ ของรัฐแหล่ง

น้ าเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล  ในลักษณะของการอุปโภค  และภาคอุตสาหกรรม 
 8.2 ป่าไม้ 
  ในพ้ืนที่ไม่มีปุาไม้  
 8.3 ภูเขา 

ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
       ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ บึงปรือแวง ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 884 ไร่  

ปัจจุบันก าลังได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงาน  ประโยชน์ที่ได้รับจากบึงปรือแวงนี้  มีประโยชน์ต่อประชากรใน
ต าบลอย่างมาก  เช่น  การใช้น้ าในการท าประปาอนามัย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยและกรมทรัพยากร
น้ า  ในปัจจุบันการประปาต าบลหนองงูเหลือมเป็นผู้ด าเนินการโดยการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม  โดยชาวบ้าน  15  หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ าในการเกษตร  การใช้น้ าในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคต  บึงปรือแวงจะได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ราชการ  หรือพัฒนา     
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไป 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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จุดเด่นของพ้ืนที่ 
           พ้ืนที่ในต าบลหนองงูเหลือมทั้งหมดประมาณ  42.5  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 26,563  

ไร่  แบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมประมาณ  14,919  ไร่  พ้ืนที่อยู่อาศัย 6,448  ไร่  และพ้ืนที่สาธารณะ 
อ่ืน ๆ 3,905  ไร่  พ้ืนที่แหล่งน้ า  1,291  ไร่ 

           พ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ  14,919  ไร่  ครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมดภายในต าบลลักษณะทั่วไป
เป็นที่ราบลุ่มท าให้เหมาะแก่การท านา  ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นมีปริมาณสูง 

9. อ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 2 
 

 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2564 – 2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
1. ความม่ันคง  
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก  

ประเทศและมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง  
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ 

มั่นคง มีงานและรายได้ที่ม่ันคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
     1.4 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  

2. ความม่ังคั่ง  
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม  
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น  

จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
     2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน

ทางการเงิน และทุนอื่นๆ  

3. ความย่ังยืน  
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดย ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  
     3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 

ประชาคมโลก  
     3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ  

และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน  

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก 
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
เพ่ือบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยใน   

ทุกระดับ และทุกมิติ  

เป้าหมาย 20 ปี  
เปูาหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข  
เปูาหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
เปูาหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมใน 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม  

ระหว่างประเทศ  
เปูาหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
1. ความสุขของประชากรชาวไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  และ

ภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
4. บทบาทและการยอมรับในการด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
    1.1 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง ความ

มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
    1.2 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
    1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขที่ มี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
    1.4 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่  

ส าคญั  
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
    2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
    2.2 ติดตาม เผ้าระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
    2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง 

ทะเล  
3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
    3.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
    3.2 พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง ภาครัฐและ ภาค

ประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ  และ
ทุกระดับ  
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    3.3 พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  
4. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่  

ภาครัฐ  
    4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
    4.2 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
    4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ 

ภาครัฐ 
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ  
    5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความ  

มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
    5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
    5.3 พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก  

เป้าหมาย 20 ปี  
เปูาหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เปูาหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้  
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  
1. การเกษตรสร้างมูลค่า  
    1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็น 

ผลิตภัณฑ์การเกษตร  
    1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์  
    1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ  
    1.4 เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม  
    1.5 เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
    2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ  
    2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
    2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
    2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
    2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
    3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
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    3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
    3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
    3.4 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
    3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
    4.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
    4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
    4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
    4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
    5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
    5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
    5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
    5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
    5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม  

เป้าหมาย 20 ปี  
เปูาหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
เปูาหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

    1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
    1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน  

สถานศึกษา  
    1.3 การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา  
    1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
    1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ   
    1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
    1.7 การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
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    2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษ 
ที่ ๒๑  

    2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด  

    2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
    3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
    3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
    3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ 

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
    3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
    3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
    4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 

ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
    4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มี 

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
    4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
    5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
    5.2 การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
    5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
    5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
    5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
    6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
    6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
    6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
    7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
    7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
    7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
    7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หน้า 34 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ 

สังคม เพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

เป้าหมาย 20 ปี  
เปูาหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
เปูาหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าเป็น 

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์  
เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ 

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  

1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาก าลังคน  
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ  

เทคโนโลยี  
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก  
1. การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
    1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
    1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
    1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
    1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  
    1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและ     

ทุกกลุ่ม  
    1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
    1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี 

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
    1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
    2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
    2.2 ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
    2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนอง 

ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
    2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ 

บริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด  
    2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
    2.6 การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่ 
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3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
    3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง 

พลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
    3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
    3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค  

ประชาชน  
    3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
    3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
    3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
    4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
    4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง 
    4.3 สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
    4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ค านึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ  

ประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน  

เป้าหมาย 20 ปี  
เปูาหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  

อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
เปูาหมายที่ 2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
เปูาหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้  

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
เปูาหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
เปูาหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
3. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก  
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
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    1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน  

    1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
    1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
    1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
    2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
    2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
    2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี 

นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
    2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
    3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
    3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    3.3 มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาครัฐ  

และภาคเอกชน  
    3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศ  
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

อย่างต่อเนื่อง  
    4.1 จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง 

พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
    4.2 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม 

แผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
    4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
    4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ 

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
    4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
    4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการปูองกัน 

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    5.1 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  
    5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ 

ใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
5.3 พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
5.5 พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
 6. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  
     6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ    
คน ไทย  
     6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
     6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
       6.4 พัฒนาและด าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

เป้าหมาย 20 ปี  
 เปูาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 เปูาหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เปูาหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
 1. ระดับความพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก  
 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว  
โปร่งใส  
     1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
     1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา  
ประยุกต์ใช้  
 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก 
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที ่ 
     2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
     2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
     2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาประเทศ  
     3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
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     3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
     3.3 ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
 4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
     4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ  
     4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมือ 
อาชีพ  
     5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
     5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม 
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  
     6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
      6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
     6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ 
ตรวจสอบได ้ 
     6.4 การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
 7. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
     7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
     7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น  
     7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้  
กฎหมาย  
 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
     8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
     8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหา  
ความจริง  
     8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ 
ร่วมกัน  
     8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
กระบวนการยุติธรรม  
     8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ยึดหลักการ  
  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

 2.1 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
ทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้  
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 1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของ  
ประเทศ  
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ  
ยกระดบัคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ  
 4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
 5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  
 6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ กยภาพของพ้ืนที่  
 7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต  
และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาค  
การผลิตและบริการส าหรับอนาคต  
 8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ แข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่  
 9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต  
และสนับสนุนภาคการผลิต  
 10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  
 11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของ  
ประเทศ 
 14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน 
สังคมไทย  
 15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและ  
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  
 16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่  
 18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
 19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้  
 20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ  

2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
วัตถุประสงค ์ 
 1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. มีความม่ันคง ทางเศรษฐกิจและสังคม  
 3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน  
 4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และท างานเชิงบูรณาการ  
 6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
 7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  
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 เป้าหมาย  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม  
 2. ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง  
 3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้  
 4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. มีความม่ันคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ  
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม  จาก
ประชาชน  

 2.3 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ 
ยุทธศาสตร์  
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แนวทางการพัฒนา  
 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
 1.2 พัฒนาศักยภาพคน  
 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
 1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ  
 1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย  
 1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 แนวทางการพัฒนา  
 2.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย  
 2.2 กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
 3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
 3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
 4.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
 4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
 4.6 แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
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 5.1 รักษาความมั่นคงภายใน  
 5.2 เสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ  
 5.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  
 5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพ่ือการพัฒนา  
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย  
 แนวทางการพัฒนา  
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  
 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล  
 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท.  
 6.5 ปูองกันปราบปรามการทุจริต  
 6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 แนวทางการพัฒนา  
 7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
 7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
 7.4 พัฒนาด้านพลังงาน  
 7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 7.6 พัฒนาระบบประปา  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 แนวทางการพัฒนา  
 8.1 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
 8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา  
 9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  
 9.2 การพัฒนาเมือง  
 9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนา  
 10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ  
 10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์  
 10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ  
 10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
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 10.6 ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค  
 2.4 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
      1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน  
      2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน 
เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ  
      3. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท า 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
      4. ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
      5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
      6. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน  

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 3.1 แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
 1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
 6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง  
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  
 1.โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2.โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
 3.โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์  
 4.โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
 5.โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม  

 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์สุรินทร์) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
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 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
 2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
 3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง  
 4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

พันธกิจ (Mission)  
 1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
 3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
 8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
 จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 
2560 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค 
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ 
กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง 
การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ 
หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ า 
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาค 
ด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเปูาหมายการพัฒนาในการเป็น  

 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 

 โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์ 
ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร  รุ่น
ใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
เป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตรให้
เพียงพอ ตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ าการกระจาย
น้ าไปยังพ้ืนที ่ 
 3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ  
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด  
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
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 4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร  
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  
 5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน  
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ  
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  
 6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น  
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต  

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  
 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
 1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
 1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
 1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
 1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
 1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
 2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
 2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
 2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
 2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
 2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
 2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
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 2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
 2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
 2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
 2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา  
 3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
 3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
 3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง  

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
 1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค  
 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ  
 5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม  สังคม
คุณภาพสูง” 

   ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
  1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
  2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
  3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕  
  4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)  
  5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
  6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
  1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด  
ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
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  2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  
  3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  
  6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ 
MICE City/ Art City / Safe City)  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1  
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ
การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  

1) วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
     2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้จังหวัด  

           3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคมนาคมการขนส่งกระจายสินค้า และพัฒนาการเชื่อมต่อกับการเดินทาง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

     4. เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและ
ภูมิภาค  

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
     1. ร้อยละรายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมขึ้น (%)  
     2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%)  
     3. อัตราค่าขนส่งและกระจายสินค้าลดลง (%)  
     4. เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางบนระบบทาง (หน่วย : นาท)ี  
     5. คะแนนคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic 

Forum (หน่วย : คะแนน (1-7)  
     6. ร้อยละความส าเร็จของความร่วมมือและแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา 

ด้านการค้าการลงทุน หรือด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม  
3) แนวทางการพัฒนา  
     1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัล ยกระดับ ขีด

ความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง  
     2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพ่ิมศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได้ให้จังหวัด 

รวมทั้งจัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)  
     3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและ

ภูมิภาค เช่น EEC , GMS เป็นต้น  
     4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพ่ีเมืองน้อง  
4) แผนงานโครงการ  
     (1) แผนงาน  

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  
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2. ส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา  
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)  

3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ก าลังคน  

4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพ่ีเมืองน้อง  

(2) โครงการ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และ

การบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)  
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT 

Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)  
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ

ให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ  
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน 

เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพ่ีเมืองน้อง  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2  
ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  

1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  

 2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  

1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕  
3. อุทยานธรณีโคราชได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  

3) แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง

กับ Geopark ของภาคและของภูมิภาคอาเซียน  
2. สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ภาวะแวดล้อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ที่มาจากความโดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร 
อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัด  

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  

4. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว  
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่องเที่ยวฉันท์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศในภูมิภาค  
6. ยกระดับการจัดงานท่องเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร  

 

4) แผนงานโครงการ  
(1) แผนงาน  
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1. เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
2. เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ มาตรฐานสากล  
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  

(2) โครงการ  
     โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา  

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา  
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย  
กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย  
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3  
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

1) วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2. เพ่ือต่อยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่า
สูง  
 3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่สู่ประตูระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)  
 4. เพ่ือยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา (BCG Korat 

Global Network)  
 5. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ด้านการเกษตร อาหาร 

และอุตสาหกรรม  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

10% ภายในระยะเวลา 5 ปี  
 2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

ภายในระยะเวลา 5 ปี  
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม่น้อยกว่า 

1,000 คนต่อปี  
 4. จ านวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี  
 5. เครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ประเทศจีน ลาว พม่า 

เขมร และเวียดนาม เพ่ือส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น  
 6. มูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
3) แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย

เพ่ือการบริโภคและส่งออก  
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 2. ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู่ภายนอก
ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน  

 3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพ้ืนที่ เช่น ข้าวหอม
มะลิทุ่มสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (โคราช วากิว) ไม้ผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนย์กลางเกษตร-
อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์  

 4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

 5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกษตรและชุมชน
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

4) แผนงานโครงการ  
 (1) แผนงาน  

1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่ การ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)  
(2) โครงการ  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley  
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา  
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์

จากไหมสู่สากล  
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้ า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า รวมทั้งระบบผันน้ า/ ส่ง

น้ า ทางและสะพานข้ามล าน้ าและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้า จาก

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยู่ใน วัย

แรงงานผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลัก
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล  

กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล  

กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสู่ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเข้าสู่ BCG Economy  

กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
อาหารปลอดภัย กิจกรรมหลักท่ี 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านเกษตรอาหาร และอ่ืนๆ  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4  
เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า  
2. เพ่ือพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม  
3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม  
4. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  
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5. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ  
6. เพ่ือเป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการปูองกัน และแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงทุกมิติ  
7. เพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)  
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient)  
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน (%)  
4. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)  
5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร  (แพทย์/คน)  (ปี 2560 แพทย์ 1,126 คน ประชากร  

2,639,266คน)  
6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

(คน)  
7. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี (ปี)  
8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)  
9. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลัก     

ของชาติ (ต าบล)  
10. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ (ต าบล)  
11. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล)  
12. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล)  

3) แนวทางการพัฒนา  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนของพ้ืนที่โคราชและของประเทศ 

การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
2. สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่อง 

ผู้ประกอบการเอกชน ชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและมีคุณค่า  
3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของ

ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน  
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง  
5. เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ ปกปูองสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปูองกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  
6. เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ปูองกันปราบปรามทุจริตและปัญหาอาชญากรรม  
4) แผนงานโครงการ  

(1) แผนงาน  
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข  
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  
4. ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ  
5. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  
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6. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้
ประชาชนได้รับรู้รับทราบ  

7. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการเรียนรู้
หลักการทรงงาน  

8. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน  
9. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ใน

จังหวัด  
10. ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
11. จัดระบบการปูองกันปราบปรามผู้กระท าความผิด  
12. สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝูาระวัง  
13. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย  

(2) โครงการ  
โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปุวย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์

ความรู้ และเทคโนโลยี  
กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรม  
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรม  
กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูน

และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ

การเรียนรู้หลักการทรงงาน 
กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน  
กิจกรรมหลักที่ 9 การจัดระบบการปูองกันปราบปรามผู้กระท าความผิด และการสร้าง

เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน  
กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5  
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน  

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัด (จ านวน 1,920,525 ไร่)  
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)  
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3. การจัดการน้ าเสีย (แห่ง)  
4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น (ไร่)  
5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)  
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)  
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)  
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม            

(ลิตร/ล้านบาท)  
3) แนวทางการพัฒนา  

1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ       
สัตว์ปุาและสิ่งแวดล้อม  

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร้างมูลค่าที่ยั่งยืน ( BCG) และลดของเสีย
อันตราย สร้างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย  

3. ผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนและ
ชุมชนเพ่ือการมีพลังงานที่ยั่งยืน  

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐในการจัดการน้ าเสีย และพัฒนาฟ้ืนฟู ล า
น้ า คู คลองสาธารณะ 

 5. พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน  
 

4) แผนงานโครงการ  
(1) แผนงาน  

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การปูองกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรปุาไม ้และสัตว์ปุา  

2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าในเขตและนอกเขตชลประทาน  
3. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมส านึก

รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ  
4. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ล าน้ า คู คลองสาธารณะ  
6. ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 

(2) โครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรปุาไม้        

และสัตว์ปุา  
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการน้ าในเขตและนอกเขตชลประทาน  
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการขยะ  
กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  
กิจกรรมหลักท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟ้ืนฟู ล าน้ า คูคลอง 

สาธารณะ  
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและ

ยั่งยืน  
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6  
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE 
City/ Art City / Safe City)  

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  
3. พ่ือพัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย  
4. เพ่ือเสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ  

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร  

1.1 ประชาชน  
1.2 บุคลากรภายในองค์กร 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา (%)  
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟูา (%)  
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
6. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)  
7. ระดับความส าเร็จการเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City)  

3) แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต  
3. พัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ 

(SMART City) เมืองแห่งไมซ ์(MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )  
4. เสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ แบบ One Stop service ผ่าน

ระบบ E-Korat  
4) แผนงานโครงการ  

(1) แผนงาน  
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วนด้วย    

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(2) โครงการ  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐัการพัฒนาโครงสร้างเมือง
คุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน  

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐก าลังคนทั้งบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา  

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วนมู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลายเมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่ง
ความปลอดภัย (Safe City)  
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กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์โครงการ
ตามแนวทาง พระราชด าร ิ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน ปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริเช่น การ บริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ “สู้
ภัยแล้ง”  

2.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  

2.ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น  

3.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพ
ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) 
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  

4.ส่งเสริมงานปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

5.ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้าน  เศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และ
การพัฒนาศักยภาพด้าน การเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริม 
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือ สร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน  

2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้  

3.บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้าง  โครงข่ายน้ า เพ่ือ
การเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หน้า 55 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ให้ครอบคลุมทั่วถึง  

2.บ า รุ ง รั กษา  ฟ้ืน ฟูทรั พยากรธ ร รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ได้รับ การจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ  

3.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ ส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน  

4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ใน การพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

5.สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับ
กีฬาการ ท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ 
และสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  

3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือ อนาคต  

4.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
ท างานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสใน
การบริหารงาน  

5.น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

6.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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5. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาจังหวัด 

1.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 
โครงการตามแนวทาง 
พระราชด าริ 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน  

9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่ 
เศรษฐกิจ 

5. ย ก ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่ งแวดล้อมให้ เ กิดสมดุลและ 
ยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  

4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความ เสมอภาคทางสังคม 

1.การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ
ทุนมนุษย์  

2.การสร้างความเป็นธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4.เสริมสร้างความมั่นคงในการ 
พัฒนา ค นแ ล ะ ชุ ม ชน อย่ า ง มี 
คุ ณ ภ า พ ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า 
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2.ด้านการสร้างความสามารถ
ใน การแข่งขัน 5.ด้านการ
สร้างการเติบโตบน คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน  

9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่ 
เศรษฐกิจ 

2.ยก ระ ดั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ที่ 
หลากหลายเ ช่ือมต่อภาคและ 
ภูมิภาค  

3.พัฒนานวัตกรรมการผลิต การ 
แปรรูปสินค้าและเกษตร ปลอดภัย
และอุตสาหกรรมเชิง นิเวศ  

5.ย ก ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่ งแวดล้อมให้ เ กิดสมดุลและ 
ยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาเมือง 

2.ด้านการสร้างความสามารถ
ใน การแข่งขัน 3.ด้านการ
พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน  

7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบโลจิสติกส์  

9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่ 
เศรษฐกิจ 

1.เสริมสร้ างระบบโครงสร้ า ง 
พื้นฐานเ ช่ือมโยงต่อโครงข่ าย 
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่ม ขีด
ความสามารถการค้า การ ลงทุน
และเศรษฐกิจ  

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ 
สิ่งแวดล้อม  

6.ยกระดับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง 

5.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร 
บริหารจัดการภาครัฐ 

1.ด้านความมั่นคง  

6.ด้ านการปรับสมดุลและ
พัฒนา ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6.ยกระดับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง 
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6. กรอบการประสานโครงการพัฒนา 

 กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ก าหนดกรอบการประสานโครงการ  พัฒนา
ที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยด าเนินการตามประกาศ  
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้  

 ๑. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และ
ได้ ท าการตกลงกันไว้  
   หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปจะต้องด าเนินการ 
ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด  

 ๒. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา  
  หมายถึง โครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาใน ระดับจังหวัด  

 ๓. ความซับซ้อนของโครงการ ที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ  
  หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูงหรือเป็น โครงการ
พัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะ  บรรลุผล
ตามเปูาหมายของโครงการ  

 ๔. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม  
  หมายถึง โครงการพัฒนาที่ด า เนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และ 
สภาพแวดล้อมท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  

 ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  
  หมายถึง การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ  ไฟปุา ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือปูองกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของ มนุษย์ต่อชีวิต
และทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้  ท าลายปุา หรือ
ภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น  

 ๖. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  หมายถึง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
กฎหมายก าหนด  

 ๗. องค์ประกอบอื่นๆ ของสภาพพ้ืนที่ตามความจ าเป็น  
  หมายถึง ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และชีวภาพ 
ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
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2.1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

  

  พันธกิจ (MISSION) 
 1. การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ 
 3. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองงูเหลือม จ านวน 26 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์  
ดังนี้ 
 

2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
     1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืช และเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 
2. ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3. สนับสนุนการท าเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน 
6. ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
7. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักถนนสายรองและ

ถนนในหมู่บ้าน 
8. ขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือนและไฟสาธารณะ 
9. ปรับปรุงระบบการผลิตประปาให้มีความสะอาดและเพียงพอกับความต้องการ 
10. พัฒนาขุดลอกคูคลอง และก่อสร้างแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
11. สร้างแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 3. ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่น าสู่การปฏิบัติ 
4. ร้อยละโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละโครงการแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง 
6. ร้อยละของจ านวนผู้ว่างงานลดลง  

ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลิตข้าวมาตรฐาน 

2. ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
2. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ   การ

ปูองกันโรคและควบคุมโรค 
3. สนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  สนับสนุนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและสามารถ บริการประชาชน 
    ได้อย่างทั่วถึง 
5.  พัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของผู้ที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพดีข้ึน 
3. ร้อยละของจ านวนผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
4. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
5. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนด้านการสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

     3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. พัฒนา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและนันทนาการ 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนา   ด้านการศึกษา 
2. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชนและประชาชน ในการบริหาร

จัดการขยะ การรักษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม ล าน้ า และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การปูองกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ   

โลกร้อน 
3. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงปรือแวง 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 
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     5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และสถานที่ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองงูเหลือมให้มีความพร้อม และเหมาะสม เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมพัฒนา ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการประชาชน 

3. พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  
ไปสู่ประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
ของประชาชนและองค์กรต่างๆ 

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 2.3  เป้าประสงค์ 
(1)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
(2)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก 

  (3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
(5)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(6)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง  
(7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

                   (8)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย
โอกาส 

(9)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ 
(10)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 
(11)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(๑2)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกันและให้

มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(13)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
(15)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

          (16) สนับสนนุให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา 

(17)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
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(18)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 

(19)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(20)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

(21)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

(22)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

(23)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

(24)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(25)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.4 ตัวชี้วัด 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 3. ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่น าสู่การปฏิบัติ 
4. ร้อยละโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละโครงการแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง 
6. ร้อยละของจ านวนผู้ว่างงานลดลง  

     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของผู้ที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพดีข้ึน 
3. ร้อยละของจ านวนผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด 
4. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
5. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนด้านการสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

     3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนา   ด้านการศึกษา 
2. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หน้า 62 
 

3. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 

     5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ประชาชนมีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

  4. มลภาวะและส่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ บ้านเรือนและชุมชนอยู่อย่างสงบ 

  5. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.6 กลยุทธ์ 
      1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืช และเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 
2. ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3. สนับสนุนการท าเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน 
6. ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
7. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักถนนสายรองและ

ถนนในหมู่บ้าน 
8. ขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือนและไฟสาธารณะ 
9. ปรับปรุงระบบการผลิตประปาให้มีความสะอาดและเพียงพอกับความต้องการ 
10. พัฒนาขุดลอกคูคลอง และก่อสร้างแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
11. สร้างแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
2. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ   การ

ปูองกันโรคและควบคุมโรค 
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3. สนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  สนับสนุนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและสามารถ บริการประชาชน 
    ได้อย่างทั่วถึง 
5.  พัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

     3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. พัฒนา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและนันทนาการ 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชนและประชาชน ในการบริหาร

จัดการขยะ การรักษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม ล าน้ า และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การปูองกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ   

โลกร้อน 
3. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงปรือแวง 

     5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และสถานที่ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองงูเหลือมให้มีความพร้อม และเหมาะสม เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมพัฒนา ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการประชาชน 

3. พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  
ไปสู่ประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
ของประชาชนและองค์กรต่างๆ 

 

   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข็มแข็ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนทุน วัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ถือ
ปฏิบัติ 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนท าการเกษตร โดยเน้นหลักการปรับปรุงบ ารุงดินหลีกเลี่ยง
หรือ   ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ด ารงอยู่
สืบไป 
2. สนับสนุนให้มีการใช้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในการสร้างความร่วมมือ  สร้างความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้านในต าบล 
3. ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน 
4. พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
5. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. นโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก ถนนสายรองในหมู่บ้านต่าง ๆ  ให้
สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยสะดวก 
2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า 
3. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางน้ าในต าบล ให้สามารถหล่อเลี้ยงวิถีการเกษตรและสามารถระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝนปูองกันปัญหาน้ าท่วม 
4. ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือน และไฟฟูาสาธารณะ 
5. ปรับปรุงกิจการประปาให้มีความสะอาดและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

4. นโยบายด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงปรือแวง เพ่ือประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจและการออก
ก าลังกาย 
2. สนับสนุนโครงการของจังหวัดในการรักษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม 
3. สนับสนุนให้มีการบริหารจดการขยะมูลฝอย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน 
6. รณรงค์ในการสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน ให้ตระหนักถึงการใช้และการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

5. นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
1. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
2. พัฒนาระบบรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต. ไปสู่ประชาชนให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการท างานของข้าราชการ พนักงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน 
6. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลโดยจัดให้มีเวที
ประชาคม ภายใต้กระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ” 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) มีองค์ประกอบ ดังนี ้
3.1 เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์อ าเภอ) 
  “อ าเภอน่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลแหล่งท่องเท่ียว” 
3.2 เป้าประสงค์ (เป้าหมายรวม) 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า การลงทุน 
และเศรษฐกิจ 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอให้ได้มาตรฐาน 
สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและธรณี ( Korat Geopark) รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและนวัตวิถ ี
 ๓. เพ่ือพัฒนาอ าเภอสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวคุณภาพดีและเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
 ๔. เพ่ือพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 ๕. เกิดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
 6. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

3.3 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ   
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า การลงทุน     
และเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและธรณี ( Korat Geopark)  

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
 4. พัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างสมดุลและยั่งยืน            
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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      ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
25670 

พ.ศ. 
2566-2570 

1.  เพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
คมนาคมขนส่ง 

จ านวนที่เพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม  
(เส้นทาง) 
 

      1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนสง่ 
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง เสน้ทาง
คมนาคมขนสง่และเสน้ทางสัญจรในพื้นที่
ให้ครอบคลุม 

 -จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
ของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีได้รับการ
ปรับปรุงถนนทางเข้า
แหล่ง 

      2) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง เสน้ทางที่
เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่

 
 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
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 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 2  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและธรณี ( Korat Geopark)  

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-2570 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ธรณี 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนหมู่บ้านที่
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว (%) 

-      ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ
และธรณี ให้เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 

๒. พัฒนามาตรฐานการ
บริการและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
จ านวนนักท่องเที่ยว
ในอ าเภอ (%) 

      พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านการ
จัดการท่องเที่ยว 

3.การส่งเสริมด้านการตลาด
สินค้าและบริการท่องเที่ยว 

อัตราการเพิ่มข้ึน
ของรายได้ที่มาจาก
การท่องเที่ยวและ
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑช์ุมชน 
สินค้าOTOP 
(%) 
 

       จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
รวมถึงจัดแสดงและจดัจ าหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชน 
สินค้าOTOP ในช่องทางต่างๆ 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หน้า 68 
 

 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 3.  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเกษตรปลอดภัย ไดม้าตรฐาน 

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-2570 

1. เพิ่มผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลผลติข้าวหอมมะลิ
ที่มีคุณภาพ  (%) 
 

      พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสทิธิภาพใน
การผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 

2. ส่งเสริมการผลิตสนิค้า
เกษตรอินทรีย์ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่การปลูกข้าว
อินทรีย์และผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ (%) 
 

      สนับสนนุให้ความรู้แก่เกษตรในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพัฒนา(%) 
 

      พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
ระบบบริหารจัดการน้ า 

4. พัฒนาเสน้ทางคมนาคม
ขนส่งสนิค้าทางการเกษตร 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมขนสง่สินคา้
เกษตรที่มีการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซม  
(สายทาง) 

      ส่งเสริมและพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หน้า 69 
 

    ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่4  พัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-2570 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 

ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มข้ึนของประชาชน
ในอ าเภอ (%) 

      1. สร้างงาน รายได้ และพฒันาองค์ความรู้และ
ทักษะแรงงาน 
2. ส่งเสริมให้ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการจัดท าบญัชีครัวเรือน 

2.พัฒนาโครงข่ายความ
คุ้มครองทางสุขภาพ 

ร้อยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

      1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 
 

3. ส่งเสริมสุขภาพและอนามยั
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
เข้าถึงโอกาสทางสาธารณสุข 

-ร้อยละของหมู่บ้านทีม่ี
ระบบบริการสาธารณสุข 
ที่เพียงพอและสะดวก 
(%) 

      1.จัดให้มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
 

4.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาของประชาชน  

ร้อยละของประชากร
จบการศึกษาภาค
บังคับ ทัง้การศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ
(%) 

       1.จัดให้มีบริการทางการศึกษาในทุกระดับ 
ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมสถาบนัการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ประชาชนในพื้นที่ ในทุกด้าน 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หน้า 70 
 

 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่4  พัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
 

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-2570 

5.การพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง
สาธารณปูโภค
พื้นฐานน้ าประปา 
ไฟฟูา การสื่อสาร 
อินเตอร์เน็ต (%) 

      พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพ 

6.การบริหารจัดการ สร้าง
เครือข่ายทางสังคมและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

ร้อยละของจ านวน 
ครัวเรือนท่ีผา่นการ 
ตรวจสอบว่าไม่ 
เกี่ยวข้องกับยาเสพ 
ติด และไดร้ับธงสี ขาว  
(%) 

      เสรมิสร้างการบูรการร่วมกันในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

7. เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อ
ปกปูองสถาบันหลักของชาต ิ

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของ
สถาบนัหลักของชาติ
(%) 

      สร้างการรับรู้ถึงความส าคัญของสถาบนัหลักของ
ชาติให้กับประชาชน 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
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    ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างสมดุลและยั่งยืน            

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2561-2565 

1. พัฒนาอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปาุไม้ในอ าเภอ 
(%) 
2. ปริมาณขยะใน
อ าเภอ (ลดลง)  
 3.การจัดการน้ าเสีย 
(จ านวนระบบ) (%) 
4. ลดปริมาณวชัพืช
ในแหล่งน้ า (%) 
5. ร้อยละสัดส่วน
ของพื้นที่ระบบ
ปูองกันน้ าท่วมใน
พื้นที่ชุมชน (%) 
 

      1. การอนุรักษ์และฟื้นฟู ปาุไม้ และแหล่งน้ า 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการส านึก
รับผิดชอบต่อสงัคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ  
3. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้ประชาชนได้ตระหนักถึง
คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
4.. การจัดหาและเพิ่มความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
5 .ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบจัดการน้ าเสีย 
 

2.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ าแบบบูรณาการทุก
ภาคส่วน 
 

ร้อยละสัดส่วนพื้นที่
ขาดแคลนน้ าลด
น้อยลง (%) 

      ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
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  ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-2570 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ 

1. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
(%) 
 

80 85 90 95 100 100 เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐตาม
แนวทางหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.การพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กร 

1.ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 
(%) 

80 85 90 95 100 80 
 

1.การพัฒนาบุคลากร 
2.การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
3.การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
4.การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 2.ร้อยละความส าเร็จ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(%) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   จัดท าแผนงานโครงและด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
1.1 พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืช 
1.2 ลดต้นทุนการผลิต  
1.3 สนับสนุนการท าเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.4 ปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน 
1.6 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
1.7 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า 
1.8 ขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือนและไฟฟูาสาธารณะ 
1.9 ปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให้มีความ
สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ 
1.10 พัฒนาขุดลอกคูคลอง และก่อสร้างแหล่งน้ า 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
1.11 สร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
  

 
2.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
2.3 สนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อปูองกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.4 สนับสนุนการด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีประสิทธภิาพ 
2.5 พัฒนางานปูองกันและบรรเทา    สา
ธารณภัย 

 
 
5.1 ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน และสถานที่ท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถ แกบุ่คลากรในองค์กร
เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน 
5.3 พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 
5.4 ส่งเสริมการเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธปิไตย 

 
 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับสว่น
ราชการ เอกชนและประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะ รกัษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม 
4.2 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน การปอูงกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
4.3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงปรือแวง 

 
 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
3.2 พัฒนา ฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลงักายและ
นันทนาการ 

ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลติข้าว
มาตรฐาน 

1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว 

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองงูเหลือม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 พันธกิจ 1. การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ระบบคมนาคมที่มีมาตรฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง มีการบริหารจัดการน้ าและกักเก็บน้ า 
     ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์: 

  1.ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  
  2.ระบบคมนาคมได้มาตรฐาน 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืช และเมลด็พันธ์ุที่ดีมีคณุภาพเพื่อเกษตรกรจะได้
เพิ่มผลผลิต 
1.2 ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร 
1.3 สนับสนุนการท าเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ปรับปรุงสภาพดินให้มคีวามสมบูรณ ์
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แกป่ระชาชน 
1.6 ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
1.7 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าให้ควบคูไ่ปกับการปรับปรุงถนน
สายหลักถนนสายรองและถนนในหมู่บ้าน 
1.8 ขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือนและไฟสาธารณะ 
1.9 ปรับปรุงระบบการผลติประปาให้มีความสะอาดและเพยีงพอกับความ
ต้องการ 
1.10 พัฒนาขุดลอกคูคลอง และก่อสร้างแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค และ
บริโภค 
1.11 สร้างแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าแล้ง 

- ร้อยละของปริมาณผลผลติทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของมูลคา่ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนให้ความสนใจในการท าเกษตร 
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของการปรับปรุงสภาพดินมีความสมบูรณ์ขึ้น 
- ร้อยละของจ านวนผู้ว่างงานลดลง  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระบบ
จราจร ในเขตต าบล 
-ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดร้ับผลกระทบจากน้ าท่วมลดลง 
-ร้อยละของครัวเรือนมไีฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
-ร้อยละความพึงพอใจต่อผู้ใช้น้ าประปามีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละโครงการแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งดีขึ้น 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองส่งเสริมการเกษตร กองช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อ
โครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
 
 พันธกิจ 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ครอบครัวและชุมชนมีการ

พ่ึงตนเอง 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ด้อยโอกาศ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ 
     ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์: 

  1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ   การ
ปูองกันโรคและควบคุมโรค 
2.3 สนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2.4  สนับสนุนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถ บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
2.5  พัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีข้ึน 
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
สุขภาพดีขึ้น 
- รอ้ยละของจ านวนผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
- ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- สถิติการเกิดเหตุร้ายในเขตพ้ืนที่ลดลง 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด 
 ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
 
 พันธกิจ 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ครอบครัวและชุมชนในการ

พ่ึงตนเอง 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนให้มีการ

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษาในสังกัด อปท. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราชส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์:  
1. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนา   ด้านการศึกษา 
2. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.2 พัฒนา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและ
นันทนาการ 
 

-จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบและการจัด
การศึกษาตลอดชีวติ 
-จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม  
-จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการออกก าลังกาย
และนันทนาการ 
- ร้อยละของความพึงพอใจต่อสถานที่ส าหรับการออก
ก าลังกาย 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กองการศึกษา 
 ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาค
และภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 พันธกิจ 1. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์:  
1. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับ
ส่วนราชการ เอกชนและประชาชน ในการบริหาร
จัดการขยะ การรักษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม 
ล าน้ า และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4.2 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน การปูองกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ   
โลกร้อน 
4.3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงปรือแวง 
 

- ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ครัวเรือนมีการ
คัดแยกขยะ 
- ผลสมฤทธิ์ในการรณค์ให้ประหยัดพลังงาน และการ
ใช้พลังงานทดแทนประชาชนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น 
- พ้ืนที่บึงปรือแวงมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัด กองส่งเสริมการเกษตร 
 ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 .ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
 
 พันธกิจ 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์: ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และสถานที่
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
ให้มีความพร้อม และเหมาะสม เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 ส่งเสริมพัฒนา ความรู้ความสามารถ และ
คุณธรรม แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการประชาชน 
5.3 พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ไปสู่
ประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5.4 ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
ของประชาชนและองค์กรต่างๆ 
 

- สถานที่ท างานมีความพร้อมในการให้บริการกับ
ประชาชาผู้มาติดต่อราชการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพการปฎิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ ขององค์กรสู่ประชาชนได้รวดเร็วขึ้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยและการพัฒนาต าบล 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร กองการศึกษา 
 ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนา
เมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ปัจจัยภายใน 
(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 

  -  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิต 
    -  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
   -  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกแม้จะอยู่ห่างจากตัวอ าเภอมาก 
   -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา  1 
แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
    -  ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา 
   - มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 

  (2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
  -  เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นและบางส่วนไม่ได้รับ
การพัฒนา 
  -  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญใช้ส าหรับการอุปโภค บริโภคของประชาชนในต าบลเพียงแห่งเดียว 
  -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร  
  -  เป็นสังคมชุมชนเกษตรกรรม  ขาดการรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 
   -  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น    
  - ผู้ปกครองบางส่วนขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนที่  น าบุตรหลานไปศึกษาสถานศึกษา
ในเมือง 

ปัจจัยภายนอก 

   (3)  โอกาส (O : Opportunity)     
    -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่าน  คือถนนมิตรภาพ  
สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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     -  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนทุกปี 

  (4)  ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
  - สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม  ยังขาดการปลูกฝังเรื่องการพัฒนาสมัยใหม่ 
  -  พ้ืนที่สาธารณะที่มีอยู่ยังน ามาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
  -  สมาชิกในชุมชนบางส่วนขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ  สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคม 

  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้   

    (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
       ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
     ๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ที่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร้อยละ ๓0 

เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๕๐ อีก ร้อยละ ๓๐ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้
ครบทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะและงบประมาณไม่เพียงพอท าได้เฉพาะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนเท่านั้น  

     ๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ คิดเป็น ๙๘ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟูาแสงสว่างทางสาธารณะหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 

     ๓)  การประปา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมได้ด าเนินการบริหารจัดการ 
ด้านการผลิตน้ าประปา สามารถให้บริการได้ประชาชนในพื้นท่ี คิดเป็น ๕๖ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 
ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง และมีกลิ่น สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการ
ตกตะกอนของน้ า และแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาที่มีเพียงแห่งเดียว  

 

  ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีการ
ขยายตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้น แต่มีบางส่วนที่มีที่อยู่อาศัยไม่เป็นไปตามสุขลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

  (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
        จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐    
ที่เหลือส่วนใหญ่รับจ้างและท างานโรงงาน  รายได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็น
เพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  การแก้ปัญหาคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แต่การพัฒนาด้านนี้
ยังไม่บรรลุวัตถปุระสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้
ด้านการตลาด   
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  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
       ด้านแรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานประชาชนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ปัญหา
เหล่านี้ยากต่อการแก้ไขปัญหา ท าให้มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ 

      ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก โรคอ่ืนๆ และโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด – 19) มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

     ด้านการศึกษา 
           จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ 
อ่าน-เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
๙  ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ ๙๙  ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้       

     ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
           จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)                
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
ได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือน
ขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะ
ให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของ
ครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  งานประเพณี  เป็นต้น 
 

    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัย

อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดี องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
จุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน              
    ด้านยาเสพติด  
       ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน  ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็
เป็นการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป  

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
แหล่งน้ า ปัญหาคือ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนหนาแน่นขยะก็มากข้ึน   
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(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
      จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเมื่อปี  2556  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓  ที่มาลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้ชี้แจง แนะน า 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนราชการ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกันกับชุมชน 

 

การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน 
 

ปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณ 
ของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 

แนวโน้มในอนาคต 

1. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็ม
ศักยภาพเนื่องจากที่ดินบางส่วนยัง
ไม่ได้รับการพัฒนา 

มีการจัดสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่เหมาะสมและ
เพียงพอในพื้นที่ สามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

2. สภาพภูมิทัศน์เมือง สภาพภูมิทัศน์ต าบลหนองงูเหลือม
บางส่วนไม่เป็นระเบียบเป็นแหล่งมั่ว
สุมและเกิดการก่อเหตุความไม่สงบ 

ปรับปรุงพื้นที่และจัดระเบียบ เพื่อให้การดูแล และ รักษา
ความปลอดภัย รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และเพิ่มความสวยงามให้แก่ต าบล 

3. ถนน ทางเท้า ถนน ทางเท้า มีสภาพช ารุด หรือ 
บางพื้นที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง 

จัดบริการสาธารณให้กับ ประชาชนเพื่อให้ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร โดยจัดหา และซ่อมแซม
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้มาตรฐาน 

4. ไฟฟูาแสงสว่าง ไ ฟฟู า แส งส ว่ า ง ยั ง ไ ม่ ส าม า ร ถ
ด าเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างให้ครอบคลุม และเพิ่มก าลังไฟเพื่อลด
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. น้ าประปา ก า ร บ ริ ก า ร น้ า ป ร ะ ป า ยั ง ไ ม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ น้ าประปายังไม่
สะอาด และบางพื้นที่น้ าประปาไหล
คอนข้างช้าและเบา 

พัฒนาระบบการ ให้ บริ ก า รน้ า ให้ ค รอบคลุ มและมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้เป็นน้ าประปา
ที่ดื่มได้ 

6. ขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ทั้งขยะธรรมดา 
ขยะติดเช้ือ ขยะเปียก สร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะ และ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ รวมถึงส่งเสริมให้มีการลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

7. มลภาวะ 
 

การเกิดมลภาวะต่างๆ เช่น น้ าเสีย 
ควันพิษ และกลิ่นเหม็น 

จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ มีการ
ควบคุมและประเมินค่า BOD และเสริมสร้าง มาตรการใน
การดูแลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การจัดท าบ่อดัก
ไขมันและการเก็บขนขยะให้เป็นประจ าเพื่อลดการตกค้าง
สร้างมลพิษทางกลิ่น นอกจากนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม 

8. ระบบระบายน้ า ระบบระบายน้ าไม่สามารถระบาย
น้ าได้ทันในฤดูฝน เกิดปัญหาน้ าท่วม
ขังบริเวณพื้นที่ลุ่มซึ่งเป็นจุดรองรับ
น้ า 

ปรับปรุงระบบระบายน้ า และ สร้างระบบการจัดการน้ าที่ดี 
เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลระบบระบายน้ าของ
คนในชุมชน 

9. ประเพณีและวัฒนธรรม การเสื่อมถอยของศีลธรรมทาง
ศาสนา ท าให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง เสริมสร้างความ
เข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมกันของประชาชน ที่มีความ
หลากหลาย 
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ปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณ 
ของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 

แนวโน้มในอนาคต 

10. กีฬาและนันทนาการ ประชาชนขาดความรู้ในการออก
ก าลังกายที่ถูกต้อง สถานที่ออก
ก าลังกายไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง 

ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง พัฒนาสู่
การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต สร้างงาน สร้างรายได้ 
รวมทั้งจัดสถานท่ีออกก าลังกายที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง 

11.  ความ เข้มแข็ งของ
ชุมชนและสังคม 

ชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถ
ช่วยเหลือพึ่งตนเองได้  ต้องรอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ  

สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนในการตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการร่วมด าเนินการโครงการช่วยเหลือมจากภาครัฐเพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และด าเนิน
กิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับสังคม 

12. เศรษฐกิจ ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยน้อย 
มีภาระหนี้สิน รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย และนักศึกษาจบใหม่ไม่มี
งานท า 

-ส่งเสริมให้มีการวางแผนการประกอบอาชีพและแผนการใช้
จ่ายเงิน จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้การค้าการลงทุน
ฟื้นตัว ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
-ประชาชนบางส่วนขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่มี
ความเข้มแข็ง 
-กลุ่มอาชีพ – ประชาชนในเขตต าบลหนองงูเหลือม 
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้มีความเข็มแข็งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มโดยให้ความรู้การบริหารจัดการและการจัดหาตลาด
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ 

13. สุขภาพ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการรักษาสุขภาพท าให้มีปัญหา 

-จัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญกับการดูแล
สุขภาพ และลดความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพ 
-ลดการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนและไม่ถูกสุขสักษณะ 
-ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร มีจิตส านึกในการประกอบ
อาหารที่ ไม่ปนเปื้ อนและประกอบอาหารได้ อย่ า งถู ก
สุขลักษณะผู้บริโภคไดบ้ริโภคอาหารที่สะอาดไม่มีสารปนเปื้อน
ที่เกิดอันตรายแก่ชีวิต 

14. การแพร่ระบาดของ
โรค 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกันและควบคุมโรคท า
ให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ 
เช่น โรคไข้เลือดออก 

-การเกิดโรคระบาดลดลง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ให้ความส าคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น 

14. ยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้ง
ผู้เสพและผู้จ าหน่าย เป็นปัญหา
ใหญ่ของกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน 

-เพิ่มมาตรการดูและะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้รู้เท่าทันถึงโทษและรูปแบบการแพร่ระบาดซึ่งมี
ความหลากหลายมากขึ้น ท าให้ยากแก่การควบคุมและการ
ปูองกันปราบปราม และจัดกิจกรรมให้เด็กห่างไกลยาเสพติด 

15. ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับการดูแล ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง และได้รับโอกาสในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผ่อนคลาย 

16. สถานการณ์ความไม่
สงบ 

ประชาชนขาดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีความเสี่ยงใน
การด ารงชีวิต 

เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ลดการเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดกิจกรรมให้เกิดความสามัคคี 

17. ความแตกต่างทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความแตกต่างทางความคิดและ
ความเชื่อบางครั้งส่งผลต่อความไม่
เ ข้ า ใจซึ่ ง กั นและกั น ในสั งคม
ประชาชน 

สร้างความเข้าใจและความเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกัน 
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ปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณ 
ของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 

แนวโน้มในอนาคต 

18. การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนถึงประโยชน์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

19. คุณธรรม จริยธรรม ประชาชนขาดคุณธรรม จริยธรรม สังคมต่างคนต่างอยู่เพิ่มมากขึ้น จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และใช้ค าสอนในศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 

20. การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตาม
เปูาหมาย รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ เพิ่มมาตรการและวางแผนการ
จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

21.การบริการ บุคลากรขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีการให้บริการ 

พัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึก ของบุคลาการในการให้บริการ
แก่ประชาชนและผู้มารับบริการ และพัฒนาการบริการเชิงรุก
ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

22. การศึกษา การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยัง
ไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา  

มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือ พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และ
ปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการประเมิน
สถานภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต และจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 
S1 มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานทั่วไปและ

เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
W1 งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

S2 โครงสร้างและระบบงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือมมีประสิทธิภาพ 

W2 ขาดแคลนบุคลากรบางประเภท เช่น วิศวกร 
และ สาธารณสุข 

S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถและ
นโยบายที่ดี 

W3 บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคนิควิชาการใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

S4 บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็น
อย่างดีมีการท างานเป็นทีม 

W4 การจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงู เหลือมยังไม่ เป็น
ระบบ 

S5 มีการมอบอ านาจ กระจายอ านาจและการ
บริหารจัดการที่ดี 

W5 ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

S6 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ มีคุณภาพและ
เพียงพอ 

W6 เป็นหน่วยงานใหญ่ มีบุคลากรจ านวนมาก ท า
ให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารงาน 

S7 ระบบการให้บริการมีคุณภาพ  
S8 มีระบบการประเมินผลที่ดีเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงาน 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1 ไดร้ับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน  

T1 ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

O2 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม T2 สังคมเจริญขึ้นประชาชนให้ความส าคัญกับวัตถุ
นิยมมากขึ้น 

O3 ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง T3 ปัญหายาเสพติดและการมั่วสุม ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารงานในภาพรวม 

O4 มีระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย หลากหลายและครอบคลุม 

T4 เศรษฐกิจตกต่ า ปัญหาโรคระบาด ส่งผลต่อการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

O5 ประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือใน
การมีส่วนร่วมบริหารท้องถิ่น 

T5 กฎ ระเบียบต่างๆ ไม่เอ้ือและส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงานในภาพรวม 

O6 เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ T6 การบังคับกฎหมายยังไม่เคร่งครัด 
O7 นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริมการพัฒนาเมือง 
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ส่วนที่ 3 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

อบต.  
หนองงูเหลือม 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

บริหารชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย ์ กองช่าง(กิจการประปา) 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความปลอดภยั
และทรัพยส์ิน 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

สาธารณสุข ส านักปลดั 
บริหารงานท่ัวไป การรักษาความ

สงบภายใน 
ส านักปลดั 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 
(งานก าจัดขยะมลู
ฝอย)(งานบ าบัด
น้ าเสีย) 

ส านักปลดั 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจดัการ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลดั 
บริการชุมชนและชุมชน สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 6  กอง  
 



   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาระบบ ถํายทอดความร๎ู จัดอบรมถํายทอดความร๎ู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ เกษตรกรมีความร๎ูเร่ือง กองสํงเสริม

การผลิตและกระจาย การกระจายเมล็ดพนัธุ์ การผลิตและกระจาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกษตรกรที่ การผลิตเมล็ดข๎าวพนัธดี์ การเกษตร
เมล็ดพนัธุข์๎าวพนัธุดี์ ข๎าวพนัธุดี์ใหเ๎กษตรกร เมล็ดพนัธุข์๎าวพนัธุดี์ให๎ เข๎าอบรมมี ไวป๎ลูกเพิ่มผลผลิต 

เกษตรกรและจัดหา ความพงึใจ จ าหนํายได๎ราคา
เมล็ดพนัธุข์๎าวพนัธุดี์ ร๎อยละ 80 สามารถเก็บเมล็ด
ใหเ๎กษตรกร พนัธไ์วป๎ตํีอๆไปได๎

2 โครงการน๎อมน า เพื่อสํงเสริมการใช๎ชีวติ จัดอบรมใหค๎วามร๎ู 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เกษตรกรที่ เกษตรกรมีความร๎ู กองสํงเสริม
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญา เกษตรกรจัดท าแปลง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข๎าอบรม ตามหลักปรัชญา การเกษตร
เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง สาธติตามหลักปรัชญา สามารถลด เศรษฐกิจพอเพยีง
หลํอเล้ียงชุมชน เพื่อลดต๎นทนุการผลิต เศรษฐกิจพอเพยีง ต๎นทนุการ ลดต๎นทนุการผลิต

ผลิตได๎
3 โครงการเกษตรเพื่อ เพื่อใหม๎ีผัก นักเรียนประถม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผัก นักเรียนมีอาหาร กองสํงเสริม

อาหารกลางวนั ปลอดสารพษิ ศึกษาในต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปลอดสารพษิ กลางวนัผลิตจาก การเกษตร
รับประทาน หนองงูเหลือม ประกอบ ผักปลอดสารพษิ
นักเรียนร๎ูจัก อาหาร
วธิปิลูกผัก กลางวนั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
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   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการติดต้ังกังหนั เพื่อบ าบดัและปอ้งกัน ติดต้ังกังหนับ าบดั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปญัหาน้ า ชํวยบ าบดัน้ าเสีย กองชําง

ระบายน้ าเพื่อบ าบดั น้ าเสียในแหลํงน้ า น้ าเสีย เนําเสียและ

น้ าเสีย สาธารณะ ประชาชนมี
ความ

พงึพอใจ
เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
5 โครงการขุดลอกเหมือง เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎ง 3 เมตร ยาว 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง

โนนแค บา๎นพระวงัหาร ใช๎ในการเกษตรอยําง 170 เมตร ลึก 0.10 น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
หมูํที่ 4 เพยีงพอและชํวย เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ

ระบายน้ า ลดปญัหา มีความ
น้ าทวํม พงึพอใจ

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการขุดลอก เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎ง 5 เมตร ยาว 500 74,500 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง

ล าบริบรูณ์ ใช๎ในการเกษตรอยําง เมตร น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
บา๎นพระวงัหาร เพยีงพอและชํวย ประชาชน อยํางเพยีงพอ
หมูํที่ 4 ระบายน้ า ลดปญัหา มีความ

น้ าทวํม พงึพอใจ
เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

7 โครงการขุดลอกเหมือง เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎ง 3 เมตร ยาว 150,000 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง
สายทางบา๎นนาย ใช๎ในการเกษตรอยําง 600 เมตร ลึก 1.00 น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
ไพศาลถึงสระนาย เพยีงพอและชํวย เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ
ชูศิลป ์บา๎นพระวงัหาร ระบายน้ า ลดปญัหา มีความ
หมูํที่ 4 น้ าทวํม พงึพอใจ

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

8 โครงการขุดลอกเหมือง เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎ง 3 เมตร ยาว 90,000 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง
สายทางบา๎นนาย ใช๎ในการเกษตรอยําง 170 เมตร ถึง 1.00 น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
ไพศาลถึงนานาง เพยีงพอและชํวย เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ
รจนาพรถึงนานางสุชิน ระบายน้ า ลดปญัหา มีความ
บา๎นพระวงัหาร น้ าทวํม พงึพอใจ
หมูํที่ 4 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
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   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการขุดลอก เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า 1) กวา๎ง 3.50 เมตร 75,000 75,000 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง

คลองจาน สายทางนา ใช๎ในการเกษตรอยําง ยาว 200.00 เมตร น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
ตาสงํา ถึง ถนนลาดยาง เพยีงพอและชํวย ลึก 1.00 เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ
บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 ระบายน้ า ลดปญัหา 2) กวา๎ง 3.50 เมตร มีความ

น้ าทวํม ยาว 320.00 เมตร พงึพอใจ
ลึก 1.50 เมตร เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
10 โครงการขุดลอก เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎ง 4.00 เมตร 69,000 69,000 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง

เหมืองดาดคอนกรีต ใช๎ในการเกษตรอยําง ยาว 63.00 เมตร น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
สายทางคลองจาน เพยีงพอและชํวย ลึก 1.50 เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ
บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 ระบายน้ า ลดปญัหา มีความ

น้ าทวํม พงึพอใจ
เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

11 โครงการขุดลอกสระ เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎ง 24.00 เมตร 58,800 58,800 ลดปญัหา ประชาชนกรมีน้ าใช๎ กองชําง
สาธารณะ บา๎น ใช๎ในการเกษตรอยําง ยาว 34.00 เมตร น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
ประกายปรง หมูํที่ 7 เพยีงพอและชํวย ลึก 6.00 เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ

ระบายน้ า ลดปญัหา มีความ
น้ าทวํม พงึพอใจ

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

งบประมาณ
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   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการขุดลอกเหมือง เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎งเดิม 1.50 เมตร 40,000 40,000 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง

สายทางโนนกระตัง ใช๎ในการเกษตรอยําง ยาว 285 เมตร ลึก น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
เชื่อมล าบริบรูณ์ เพยีงพอและชํวย 0.50 เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ
บา๎นประกายปรง ระบายน้ า ลดปญัหา กวา๎งใหมํ 4.00 เมตร มีความ
หมูํที่ 7 น้ าทวํม ยาว 1,200 เมตร พงึพอใจ

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

13 โครงการขุดลอกเหมือง เพอืใหป๎ระชาชนมีน้ า กวา๎ง 3.50 เมตร 176,800 176,800 ลดปญัหา ประชาชนมีน้ าใช๎ กองชําง
สายทางโนนกระตัง ใช๎ในการเกษตรอยําง ยาว 1.300 เมตร น้ าทวํมขัง ในการเกษตร
เชื่อม บา๎นสลักได เพยีงพอและชํวย ลึกรวม 2.00 เมตร ประชาชน อยํางเพยีงพอ
หมูํที่ 14 ระบายน้ า ลดปญัหา มีความ

น้ าทวํม พงึพอใจ
เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

14 โครงการขุดลอก เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ า ขุดลอกบงึปรือแวง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ า กองชําง
บงึปรือแวง ใช๎ในการเกษตร มีความ ใช๎ในการอุปโภค

อยํางเพยีงพอ พงึพอใจ และใช๎ในการเกษตร
ร๎อยละ 80 อยํางเพยีงพอ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางทอํ เพื่อระบายน้ า วางทอํ คสล. ชั้น 3 116,200 สามารถ มีระบบระบายน้ า กองชําง
ระบายน้ า บริเวณหน๎า ลดปญัหาน้ าทวํมขัง Ø0.40 เมตร จ านวน ระบายน้ า ที่ดีขึ้นลดปญัหา
ส านักงาน อบต. 123 ทอํน พร๎อมบอํพกั ทวํมขังได๎ น้ าทวํมขัง

ร๎อยละ 80
2 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.1 ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 218,400 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง

คสล. บา๎นโนนกราด มีถนนใช๎ในการ ม. ยาว 130.00 ม. ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 1 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นางวนัเพญ็ พรมงูเหลือม สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล

เพิ่มขึ้น 80%
3 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ถนน คสล. กว๎าง 3.00 132,300 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช๎ กองชําง

คสล. บา๎นโนนกราด ม.1 มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 47.30 เมตร ได๎รับความ ในการคมนาคม
หมูํที่ 1 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง พร๎อมวางทอํ สะดวกใน ได๎อยํางสะดวก
นางนุงนุช เจียกงูเหลือม สะดวก คสล.Ø0.40 การสัญจร
พร๎อมวางทอํระบายน้ า เมตร บอํพกั 3 บอํ ไปมาเพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
4 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.1 เสริมผิวลาดยางแอสฟสัท์ 504,000 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง

คสล. โดยการเสริม มีถนนใช๎ในการ กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
ลาดยางแอสฟลัท ์บา๎น คมนาคมได๎อยําง 350.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
โนนกราด หมูํที่ 1 สะดวก 0.04 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
สายทางส่ีแยกโรงน้ าถึง เพิ่มขึ้น 80%
บอํกระโดน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

93 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.1 เสริมผิวลาดยางแอสฟสัท์ 411,800 411,800 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. โดยการเสริม มีถนนใช๎ในการ กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
ลาดยางแอสฟลัท ์ บา๎น คมนาคมได๎อยําง 210.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
โนนกราด หมูํที่ 1 สะดวก 0.04 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
สายทางสามแยกต๎นโพธิ์ เพิ่มขึ้น 80%
ไปบา๎นรวง 

6 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.1 ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 284,900 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
ซํอมแซมถนน คสล. มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 110 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
สายทางสามแยกต๎นโพธิ์ คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
ไปบา๎นรวง สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
บา๎นโนนกราด หมูํที่ 1 เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

94 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงซํอม เพื่อใหป๎ระชาชน ม.1 1) ร้ือผิวคอนกรีต กวา๎ง 161,200   ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
แซมถนนเสริมผิว คสล. มีถนนใช๎ในการ 4.00 เมตร ยาว 61.00 ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นโนนกราด หมูํ 1 คมนาคมได๎อยําง เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางบา๎นนาย สะดวก 2) เสริมผิวถนน คสล. สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ประสิทธิ ์สายคลํอง กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว เพิ่มขึ้น 80%

61.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
จราจรไมํน๎อยกวาํ 
244.00 ตารางเมตร
ลงไหลํทางตามสภาพไมํ
น๎อยกวาํ 9.15 ลบ.ม.
พร๎อมติดต้ังปา้ยโครงการ

8 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ถนน คสล. กวา๎ง 5 เมตร 550,000  550,000  550,000  550,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช๎ กองชําง
คสล. บา๎นหนองงูเหลือม ม.2 มีถนนใช๎ในการ ยาว 200.00 เมตร ได๎รับความ ในการคมนาคม
หมูํที่ 2 สายทาง คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกใน ได๎อยํางสะดวก
โรงกลึง สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.3 เสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ 547,200  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. โดยการเสริม มีถนนใช๎ในการ ถนนกวา๎ง 4.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
ลาดยางแอสฟลัท์ คมนาคมได๎อยําง ยาว 228.00 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
บา๎นรวง หมูํที่ 3 สะดวก หนา0.04 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
สายทางบา๎นนางยุพนิ เพิ่มขึ้น 80%
เชื่อม บา๎นขาม ต.โตนด
อ.โนนสูง

10 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.3 เสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ 550,100  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. โดยการเสริม มีถนนใช๎ในการ ถนนกวา๎ง 4.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
ลาดยางแอสฟลัท์ คมนาคมได๎อยําง ยาว 438.00 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
บา๎นรวง หมูํที่ 3 สะดวก หนา0.04 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
สายทางสวน สจ.ชาคริต เพิ่มขึ้น 80%
ทศิกลาง เชื่อม
เขตบา๎นขาม
ต.โตนด อ.โนนสูง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.4 ถนนลาดยาง กวา๎ง 154,000 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. โดยการเสริม มีถนนใช๎ในการ 5.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
ลาดยางแอสฟสัท์ คมนาคมได๎อยําง 175.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
บา๎นพระวงัหาร หมูํที่ 4 สะดวก 0.05 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
สายทางศาลา SML เพิ่มขึ้น 80%
ไปถึงบา๎นนางแสง

12 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.4 ถนนลาดยาง กวา๎ง 588,000  ประชาชน ประชาชนได๎รับ การชําง
คสล. โดยการเสริม มีถนนใช๎ในการ 4.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
ลาดยางแอสฟลัท ์ คมนาคมได๎อยําง 420.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
บา๎นพระวงัหาร หมูํที่ 4 สะดวก 0.04 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
สายทางบา๎นนางจ าปี เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.4 ถนนลาดยางกวา๎ง 5.00 798,000  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. โดยการเสริม มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 636 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
ลาดยางแอสฟสัท์ คมนาคมได๎อยําง หนา 0.04 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
บา๎นพระวงัหาร หมูํที่ 4 สะดวก สัญจรไปมา
สายทางจากถนน เพิ่มขึ้น 80%
ลาดยางตะวนัออกเหมือง
โนนแค ถึงนานายมนตรี
ถึงกลาง

14 โครงการขยายทอํเมนท์ เพื่อขยายเขตการให๎ ขยายทอํเมน PE ขนาด 100,000 ประชาชน พื้นที่ในต าบล กองชําง
ประปา บา๎นพระวงัหาร บริการน้ าประปาแกํ 110 มิลลิเมตร พงึพอใจตํอ หนองงูเหลือมมี
หมูํที่ 4 จากตะวนัออก ประชาชน ระบบการ น้ าประปาสะอาด
ลาดยางเหมืองโนนแค บา๎นพระวงัหาร ผลิตน้ า และเพยีงพอตํอ
ถึงนา นางบญุชํวย หมูํที่ 4 ประปา ความต๎องการของ

ร๎อยละ 80 ประชาชน
15 โครงการขยายเขต เพื่อขยายเขตการให๎ วางทอํประปา 362,200   ประชาชน พื้นที่ในต าบล กองชําง

ทอํเมนประปา บริการน้ าประปา ระยะทางยาว 1,180 พงึพอใจตํอ หนองงูเหลือมมี
บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 5 แกํประชาชน เมตร ขนาดทอํ PE ระบบการ น้ าประปาสะอาด
1) สายทางจากบา๎นนาย 110 mm PN6 ผลิตน้ า และเพยีงพอตํอ
บญุถึงบา๎นนายสัมฤทธิ์ PE100 ประปา ความต๎องการ
2)สายทางจากศาลา ร๎อยละ 80 ของประชาชน
เฉลิมพระเกียรติ
ถึงสระโบสถ์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.5 ถนนลาดยาง กวา๎ง 412,500  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ซํอมแซมถนน คสล. มีถนนใช๎ในการ 5.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
โดยการเสริมลาดยาง คมนาคมได๎อยําง 250.00 เมตร หนา สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
แอสฟลัท ์บา๎นสวาสด์ิ สะดวก 0.04 เมตร สัญจรไปมา
หมูํที่ 5 สายทาง เพิ่มขึ้น 80%
สามแยกตาปู่ถึงบา๎น
นายสวงค์

17 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ถนนหนิคลุก กวา๎ง 3.00 434,000  434,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช๎ กองชําง
หนิคลุก บา๎นสวาสด์ิ ม.5 มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 1,400.00 ม. ได๎รับความ ในการคมนาคม
หมูํที่ 5 สายทาง คมนาคมได๎อยําง หนา 0.10 เมตร สะดวกใน ได๎อยํางสะดวก
คลองจาน สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

18 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.5 กวา๎ง 5 ม. ยาว 147 ม. 504,000  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ซํอมแซมถนน คสล. มีถนนใช๎ในการ หนา 0.05 ม. ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
โดยการเสริมลาดยาง คมนาคมได๎อยําง สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
แอสฟลัท ์บา๎นสวาสด์ิ สะดวก สัญจรไปมา
หมูํที่ 5 สายทางจาก เพิ่มขึ้น 80%
ส่ีแยกศาลากลางหมูํบา๎น
ไปวดัอ านวยศิลป์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.5 ถนนลาดยาง กวา๎ง 231,000     ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ซํอมแซมถนน คสล. มีถนนใช๎ในการ 5.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
โดยการเสริมลาดยาง คมนาคมได๎อยําง 132.00 เมตร หนา สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
แอสฟลัท ์บา๎นสวาสด์ิ สะดวก 0.05 เมตร สัญจรไปมา
หมูํที่ 5 สายทางสามแยก เพิ่มขึ้น 80%
บา๎นนายบญุมา ถึง

ศาลตาปู่

20 โครงการกอํสร๎างราง เพื่อลดปญัหาน้ าทวํม รางระบายน้ า 570,700 สามารถ ครัวเรือนมีระบบ กองชําง
ระบายน้ าฝน บา๎น ขัง ชํวยระบายน้ า ยาว 439.00 เมตร ระบายน้ า การระบายน้ าดีขึ้น
สวาสด์ิ หมูํที่ 5 สายทาง บา๎นสวาสด์ิ ลึก 0.05 เมตร ทวํมขังได๎ ลดปญัหาน้ าทวํมขัง
จากบา๎นสวาสด์ิ ถึง ม.5 ร๎อยละ 80
เหมอืงหนา๎วัดพระวังหาร

21 โครงการวางทอํระบายน้ า เพื่อระบายน้ า รางระบายน้ า ยาว 160,000 สามารถ มีระบบระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 ลดปญัหาน้ าทวํมขัง 146.00 เมตร ทอํ ระบายน้ า ที่ดีขึ้นลดปญัหา
สายทางสามแยก Ø0.04 เมตร พร๎อม ทวํมขังได๎ น้ าทวํมขัง
หน๎าบา๎นนายสัมฤทธิ์ บอํพกั 5 บอํ ร๎อยละ 80
แคนงูเหลือม ไปถึง
ทางแยกบอํก าแพง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการกํอสร๎างราง เพื่อระบายน้ า รางระบายน้ า ยาว 210,600  สามารถ มีระบบระบายน้ า กองชําง
ระบายน้ า บา๎นสวาสด์ิ ลดปญัหาน้ าทวํมขัง 162.00 เมตร กวา๎ง ระบายน้ า ที่ดีขึ้นลดปญัหา
หมูํที่ 6 สายทางบา๎น 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร ทวํมขังได๎ น้ าทวํมขัง
นางร าพรรณ ร๎อยละ 80
เทยีนงูเหลือม ไปทาง
ทศิตะวนัตก ถึงถนน
ลาดยางสายทาง
หนองงูเหลือม

23 โครงการกํอสร๎างราง เพื่อระบายน้ า รางระบายน้ า กวา๎ง 225,000 สามารถ มีระบบระบายน้ า กองชําง
ระบายน้ า บา๎นสวาสด์ิ ลดปญัหาน้ าทวํมขัง 0.50 เมตร ยาว ระบายน้ า ที่ดีขึ้นลดปญัหา
หมูํที่ 6 สายทางส่ีแยก บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 150.00 เมตร ลึก ทวํมขังได๎ น้ าทวํมขัง
ยําโม ถึง บา๎นนายสวงค์ 0.50 เมตร บอํพกั ร๎อยละ 80

2 บอํ
24 โครงการกํอสร๎างราง เพื่อระบายน้ า รางระบายน้ ากวา๎ง 0.50 40,500    สามารถ มีระบบระบายน้ า กองชําง

ระบายน้ า บา๎นสวาสด์ิ ลดปญัหาน้ าทวํมขัง เมตร ยาว 27.00 เมตร ระบายน้ า ที่ดีขึ้นลดปญัหา
หมูํที่ 6 สายทางยําโม บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 ลึก 0.50 เมตร พร๎อม ทวํมขังได๎ น้ าทวํมขัง
ถึงศาลตาปู่ บอํพกั 1 บอํ ร๎อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการสร๎างบานเปดิ เพื่อระบายน้ า ขนาดทอํ คสล. Ø1.00 106,900     ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ระบายน้ า บา๎นสวาสด์ิ ลดปญัหาน้ าทวํมขัง เมตร จ านวน 3 บาน ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 6 สายทาง บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 พร๎อมโครงสร๎าง กวา๎ง สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
คลองจาน 1.60 เมตร ยาว 5.20 สัญจรไปมา

เมตร เพิ่มขึ้น 80%
26 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.7 บอํบาดาล ขนาด 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพื่อ กองชําง

บอํบาดาลกลางบา๎น มีน้ าใช๎ในฤดูแล๎ง Ø0.08 เมตร  บอํลึก มีความ ใช๎ในการอุปโภค
บา๎นประกายปรง เพื่อการอุปโภค 10.00 เมตร พร๎อม พงึพอใจ บริโภคอยํางเพยีงพอ
หมูํที่ 7 บริโภคอยํางเพยีงพอ หอถังสูง 6.00 เมตร ร๎อยละ 80

อุปกรณ์ครบ
27 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.7 ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 70,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง

คสล. บา๎นประกายปรง มีถนนใช๎ในการ ยาว 37.00 เมตร หนา ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
สายทางซอยร่ืนรม คมนาคมได๎อยําง 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก

สะดวก สัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 80%

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการวางทอํเมน วางทอํเมนประปาใหมํ วางทอํ PE 100 290,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง
ประปาหมูํบา๎น ลดปญัหาน้ าตกตะกอน PN6 ขนาด 110 มม. มีความ ที่สะอาดและเพยีงพอ
บา๎นประกายปรง ค๎างทอํ ความยาว 610 เมตร พงึพอใจ ตํอความต๎องการของ
หมูํที่ 7 ตํอการให๎ ประชาชน

บริการน้ า
ประปา
เพิ่มขึ้น 80%

29 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.8 กวา๎ง 3.50 ม. ยาว 182,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นนาตาวงษ์ มีถนนใช๎ในการ 100.00 ม. หนา 0.15 ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 8 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นายวลัิย จีบโพธิ์ สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
30 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.8 ถนนกวา๎ง 4.00 เมตร 612,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง

คสล. บา๎นนาตาวงษ์ มีถนนใช๎ในการ ยาว 255.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 8 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นายสมชายถึงบา๎น สะดวก สัญจรไปมา
นายอยูํ เพิ่มขึ้น 80%

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.8 1) ถมดินกวา๎ง 3.00 ม. 64,300    ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
เสริมผิวหนิคลุก บา๎น มีถนนใช๎ในการ ยาว 108.00 ม. หนา ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
นาตาวงษ ์หมูํที่ 8 คมนาคมได๎อยําง 0.80 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
สายทางบา๎นนายสมชาย สะดวก 2) เสริมผิวหนิคลุกกวา๎ง สัญจรไปมา

3.00 ม. ยาว 108.00 เพิ่มขึ้น 80%
ม. หนา 0.10 เมตร

32 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.8 1) ถมดินกวา๎ง 4.00 ม. 400,800   ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ดินเสริมผิวหนิคลุก มีถนนใช๎ในการ ยาว 800.00 ม หนา ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
บา๎นนาตาวงษ ์หมูํที่ 8 คมนาคมได๎อยําง 0.50 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
สายทางบา๎น สะดวก 2) ถนนลงหนิคลุก กวา๎ง สัญจรไปมา
นายประนอม 4.00 เมตร ยาว เพิ่มขึ้น 80%

800.00 เมตร หนา
0.10 เมตร

33 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.8 ถนนลาดยาง กวา๎ง 445,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ซํอมแซมถนน คสล. มีถนนใช๎ในการ 5.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
โดยการเสริมลาดยาง คมนาคมได๎อยําง 356.00 เมตร หนา สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
แอสฟสัท ์บา๎นนาตาวงษ์ สะดวก 0.05 เมตร สัญจรไปมา
หมูํที่ 8 สายทาง เพิ่มขึ้น 80%
ส่ีแยกย๎านนายยอดถึง
บา๎นนายแถม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.9 ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 214,700 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นโนนหมัน มีถนนใช๎ในการ ม. ยาว 113.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 9 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นายเกชา สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
35 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.9 ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 154,800 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง

คสล. บา๎นโนนหมัน มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 86.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 9 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นายยงยุทธ สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
36 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.9 ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 316,800 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง

คสล. บา๎นโนนหมัน มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 132.00 ม. ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 9 สายทางแยก คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
บา๎นเชํานางเสริม สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

105 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.9 1) ถนนดิน กวา๎ง 5.00 284,100  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ดินเสริมผิวหนิคลุก มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 446.00 ม. ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
บา๎นโนนหมัน หมูํที่ 9 คมนาคมได๎อยําง หนา 0.50 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
สายทางบา๎นนางผัน สะดวก 2) ถนนหนิคลุก กวา๎ง สัญจรไปมา
จ าปาโพธิ์ 5.00 ม. ยาว 446.00 เพิ่มขึ้น 80%

หนา 0.10 เมตร
วางทอํ คสล. Ø0.60 ม.
จ านวน 12 ทอํน

38 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 ถนน คสล. กวา๎ง 3.50 121,800 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นโตนด มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 58.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 10 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นางสายฝน สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
39 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 ถนน คสล.กวา๎ง 3.50 ม. 273,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน การชําง

คสล. บา๎นโตนด มีถนนใช๎ในการ ยาง 130.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 10 สายทาง คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
สระสงวน สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 106,200 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นโตนด มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 59.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 10 สายทาง คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
บา๎นนางเชิดถึงบา๎น สะดวก สัญจรไปมา
นางมา เพิ่มขึ้น 80%

41 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 เสริมผิวหนิคลุก กวา๎ง 33,600 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ซํอมแซมถนนเสริมผิว มีถนนใช๎ในการ 2.50 เมตร ยาว 92.00 ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หนิคลุก บา๎นโตนด คมนาคมได๎อยําง เมตร หนา 0.10 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
หมูํที่ 10 สายทางบา๎น สะดวก สัญจรไปมา
นายดวงถึงบา๎นนายแปว๋ เพิ่มขึ้น 80%

42 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 เสริมผิวหนิคลุก กวา๎ง 39,500    ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ซํอมแซมถนนเสริมผิว มีถนนใช๎ในการ 3.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หนิคลุก บา๎นโตนด คมนาคมได๎อยําง 108.00 เมตร หนา สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
หมูํที่ 10  สายทางซอย สะดวก 0.10 เมตร สัญจรไปมา
ศาลตาปู่ไปวดัสมานมิตร เพิ่มขึ้น 80%

43 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 ถนน คสล. กวา๎ง 2.50 124,900  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นโตนด มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 93.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 10 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นายดวง กุดกลาง สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการกํอสร๎างราง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 รางระบายน้ า ยาว 715,000  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ระบายน้ า บา๎นโตนด มีถนนใช๎ในการ 550.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 10 สายทางจาก คมนาคมได๎อยําง สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
บา๎นนายสมนึก ถึงบา๎น สะดวก สัญจรไปมา

นางเชิด เพิ่มขึ้น 80%

45 โครงการกํอสร๎างราง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.10 รางระบายน้ า ยาว 526,500     ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ระบายน้ า บา๎นโตนด มีถนนใช๎ในการ 405.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 10 สายทางจาก คมนาคมได๎อยําง สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
ศาลา SML ถึง ศาลตาปู่ สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

46 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.11 ถนน คสล. กวา๎ง 5.00 754,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นเสม็ด มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 290.00 ม. ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 11 สายทางโรงน้ า คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
เชื่อมบา๎นยายด า สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม.11 1) ถนนดิน กวา๎ง 4.00 153,500 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 227.00 ม. ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
บา๎นเสม็ด หมูํที่ 11 คมนาคมได๎อยําง สูง 0.50 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
สายทางโรงน้ าถึงบา๎น สะดวก 2) ถนนหนิคลุก กวา๎ง สัญจรไปมา
นางเชิด 4.00 ม. ยาว 315.00 เพิ่มขึ้น 80%

เมตร หนา 0.10 เมตร

48 โครงการกํอสร๎าง ถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.11 ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 172,800  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นเสม็ด มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 72.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 11 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นายเดํน ถึง ที่สาธารณะ สะดวก สัญจรไปมา
ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 80%

49 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.11 ถนน คสล. กวา๎ง 3.50 88,200    ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นเสม็ด มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 42.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 11 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
นางมําน ฤกษก์ลาง สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.11 ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 100,300  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง
คสล. บา๎นเสม็ด หมูํที่ มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 56.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
11 สายทางบา๎นนาง คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
ประจวบ ทนิกระโทก สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
51 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม.11 ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 135,000  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง

คสล. บา๎นเสม็ด หมูํที่ มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 75.00 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
11 สายทางบา๎น ผช. คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
สมศักด์ิ ชมดําน สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
52 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 3.50 150,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชําง

หนิคลุก บา๎นโพธิน์๎อย 12  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 1,400 เมตร ได๎รับความ ใช๎ในการคมนาคม
หมูํที่ 12 สายทาง คมนาคมได๎อยําง สะดวกในการ ได๎อยํางสะดวก
เหมืองตาหยวก ถึง สะดวก สัญจรไปมา
เหมืองอีสานเขียว เพิ่มขึ้น 80%

53 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม. เสริมหนิคลุก กวา๎ง 64,800 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
ถนนดินเปน็ถนนหนิคลุก 12  มีถนนใช๎ในการ 3.00 เมตร ยาว 80.00 ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นโพธิน์๎อย หมูํที่ 12 คมนาคมได๎อยําง เมตร หนา 0.50 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางซอยบา๎น สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
นายถนอม วสัีนเทยีะ เพิ่มขึ้น 80%

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. เสริมผิวหนิคลุก กวา๎ง 38,000 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
เสริมผิว หนิคลุก 12  มีถนนใช๎ในการ 4.00 ม. ยาว 122.00 ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นโพธิน์๎อย หมูํที่ 12 คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางบา๎นนางปล้ืมใจ สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
น๎อยกลาง เพิ่มขึ้น 80%

55 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 480,000  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
เสริมผิว คสล. บา๎น 12  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 200.00 ม. ได๎รับความ ความสะดวกใน
โพธิน์๎อย หมูํที่ 12 คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางบา๎นนายธรีพงษ์ สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
แจ๎งไธสง เพิ่มขึ้น 80%

56 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนนหนิคลุก กวา๎ง 4.00 512,400  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
เสริมผิวหนิคลุก 12  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 1,400 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นโพธิน์๎อย หมูํที่ 12 คมนาคมได๎อยําง หนา 0.10 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางเหมืองตาหยวก สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล

เพิ่มขึ้น 80%

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการปรับปรุงทอํน้ า เพื่อปรับปรุงทอํน้ า ระยะทาง 1,560 ก.ม. 648,700 ประชาชน ประชาชนมีน้ า กองชําง
ประปาหมูํบา๎น ประปา มีความพงึ ประปาสะอาดและ
บา๎นโพธิน์๎อย หมูํที่ 12 พอใจตํอ เพยีงพอตํอความ

ระบบการ ต๎องการของ
ผลิตน้ า ประชาชน
เพิ่มขึ้น 80%

58 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 840,000 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นโพธิป์รือแวง 13  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 350.00 ม. ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 13 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นางหมุย ผํองแผ๎ว สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล

เพิ่มขึ้น 80%
59 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 566,400 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง

คสล. บา๎นโพธิป์รือแวง 13  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 236.00 ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 13 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นายมิตร ถึง ถนน สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ปลอดฝุ่น เพิ่มขึ้น 80%

60 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 211,200  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นโพธิป์รือแวง 13  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 88.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 13 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นางกันยา พระเทศน์ สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล

เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 86,400    ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นโพธิป์รือแวง 13  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 48.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 13 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นายเพญ็ วรีะชัยรัตนา สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล

เพิ่มขึ้น 80%
62 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนนหนิคลุก กวา๎ง 50,000    ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง

ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก 13  มีถนนใช๎ในการ 3.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นโพธิป์รือแวง คมนาคมได๎อยําง 55.00 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
หมูํที่ 13 สายทาง สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ซอยบา๎น อ.ชัชวาล เพิ่มขึ้น 80%
เหน็กลาง ถึง บา๎น
นายเฉลิม เหน็กลาง

63 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนนหนิคลุก กวา๎ง 100,000  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก 13  มีถนนใช๎ในการ 3.50 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นโพธิป์รือแวง คมนาคมได๎อยําง 215.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
หมุํที่ 13 สายทางซอย สะดวก 0.10 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
บา๎นนายแสวง ทรวงโพธิ์ เพิ่มขึ้น 80%
ถึง วดัเกํา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนนหนิคลุก กวา๎ง 300,000  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก 13  มีถนนใช๎ในการ 3.50 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นโพธิป์รือแวง คมนาคมได๎อยําง 793.00 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
หมูํที่ 13 สายทางซอย สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ด๎านทศิตะวนัออกวดัโพธิ์ เพิ่มขึ้น 80%
ปรือแวง ถึง เหมือง
ชลประทาน

65 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 4.00 561,600  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นโพธิป์รือแวง 13  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 234.00 ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 13 สายทางโค๎ง คมนาคมได๎อยําง เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
วดัโพธิป์รือแวง ถึง บา๎น สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
หมอเก๎า เพิ่มขึ้น 80%

66 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 3.00 172,800  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นโพธิป์รือแวง 13  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 96.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 13 สายทางซอย คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
บา๎นนางเรไร สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
สระเทนิรัมย์ เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล.กวา๎ง 4.00 566,400 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นโพธิป์รือแวง 13  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 236.00 ม. ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 13 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
ผอ.รัชพล ถึง ลาดยาง สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
โพธิน์๎อย เพิ่มขึ้น 80%

68 โครงการกํอสร๎าง เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ า เหมืองดาดคอนกรีต 500,000 สามารถ มีการระบายน้ าที่ดีขั้น กองชําง
เหมืองดาดคอนกรีต ใช๎ในการเกษตร กวา๎ง 2 เมตร ยาว ระบายน้ า ลดปญัหาน้ าทวํมขัง
บา๎นสลักได หมูํที่ 14 อยํางเพยีงพอและ 789.00 เมตร หนา ทวํมขังได๎ เกษตรกรมีน้ าใช๎
สายทางจากสามแยก ชํวยระบายน้ า ลด 0.10 เมตร เพิ่มขึ้น ในการเกษตรอยําง
หมูํบา๎นถึงคลองสีฟนั ปญัหาน้ าทวํมขัง ร๎อยละ 80 เพยีงพอ

69 โครงการกํอสร๎าง เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ า เหมืองดาดคอนกรีต 300,000 สามารถ มีการระบายน้ าที่ดีขั้น กองชําง
เหมืองดาดคอนกรีต ใช๎ในการเกษตร กวา๎ง 2 เมตร ยาว ระบายน้ า ลดปญัหาน้ าทวํมขัง
บา๎นสลักได หมูํที่ 14 อยํางเพยีงพอและ 400.00 เมตร หนา ทวํมขังได๎ เกษตรกรมีน้ าใช๎
เหมืองขามงาม ชํวยระบายน้ า ลด 0.10 เมตร เพิ่มขึ้น ในการเกษตรอยําง

ปญัหาน้ าทวํมขัง ร๎อยละ 80 เพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ลงหนิคลุกกวา๎ง 3.50 746,700  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
เสริมผิวหนิคลุก 14  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 2,600 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นสลักได หมูํที่ 14 คมนาคมได๎อยําง หนา 0.10 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางท านบปดิขาด สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ถึงชลประทาน เพิ่มขึ้น 80%

71 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ลงหนิคลุก กวา๎ง 3.50 184,800  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
เสริมผิวหนิคลุก 14  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 505.00 ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นสลักได หมูํที่ 14 คมนาคมได๎อยําง เมตร หนา 0.10 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางโนนกระตัง ถึง สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ท านบปดิขาด เพิ่มขึ้น 80%

72 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนนหนิคลุก กวา๎ง 241,380  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
เสริมผิวหนิคลุก 14  มีถนนใช๎ในการ 3.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นสลักได หมูํที่ 14 คมนาคมได๎อยําง 298.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางสระทาํอ๎อย ถึง สะดวก 0.10 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
นานายใหญํ เพิ่มขึ้น 80%

73 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนนหนิคลุก กวา๎ง 400,900  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
ดินเสริมผิวหนิคลุก 14  มีถนนใช๎ในการ 3.00 เมตร ยาว ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นสลักได หมูํที่ 14 คมนาคมได๎อยําง 945.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางเรียบเหมือง สะดวก 0.10 เมตร สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ขามงาม เพิ่มขึ้น 80%

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 5.00 279,000 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นหนองแดง 15  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 93.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 15 สายทาง คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
ส่ีแยกบา๎นนายสมชาย สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ถึง บา๎นนายธนโชติ เพิ่มขึ้น 80%

75 โครงการกํอสร๎างถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา๎ง 5.00 300,000 ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
คสล. บา๎นหนองแดง 15  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 100.00 ม. ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 15 สายทางบา๎น คมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นายสมชายถึงบา๎น สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
นายด ารงค์ บญุอุทศิ เพิ่มขึ้น 80%

76 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. 1) ถมดินกวา๎ง 3.00 ม. 566,100  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
เสริมผิว คสล. บา๎น 15  มีถนนใช๎ในการ ยาว 20.00 ม. ลึก ได๎รับความ ความสะดวกใน
หนองแดง หมูํที่ 15 คมนาคมได๎อยําง 0.08 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางรอบสระ สะดวก 2) ถมดินกวา๎ง  3.00 ม. สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ประปาเกํา ยาว 10.00 เมตร ลึก เพิ่มขึ้น 80%

1.00 เมตร
3) ถนน คสล. กวา๎ง
3.00 เมตร ยาว 
308.00 เมตร  หนา
0.15 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม. 1) ถมดิน กวา๎ง 6.00 ม. 460,700  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก 15  มีถนนใช๎ในการ ยาว 380.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นหนองแดง หมูํที่ 15 คมนาคมได๎อยําง หนา 0.08 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางบา๎นจัดสรร สะดวก 2) ถนนหนิคลุก กวา๎ง สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
ถึง หนองชํองแมว 6.00 เมตร ยาว เพิ่มขึ้น 80%

380.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร

78 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ลงหนิคลุก กวา๎ง 6.00 242,200  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
หนิคลุก บา๎นหนองแดง 15  มีถนนใช๎ในการ เมตร ยาว 492.00 ม. ได๎รับความ ความสะดวกใน
หมูํที่ 15 สายทาง คมนาคมได๎อยําง หนา 0.10 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
หนองกระทงิ ถึง แยก สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
บา๎นยายจวบ เพิ่มขึ้น 80%

79 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชน ม. ถนนกวา๎ง 6.00 เมตร 684,000  ประชาชน ประชาชนได๎รับ กองชําง
ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก 15  มีถนนใช๎ในการ ยาว 1,200.00 เมตร ได๎รับความ ความสะดวกใน
บา๎นหนองแดง หมูํ 15 คมนาคมได๎อยําง หนา 0.10 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางจากถนน สะดวก สัญจรไปมา หมูํบา๎นและต าบล
มิตรภาพไปโรงหลํอเกํา เพิ่มขึ้น 80%

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นโนนกราด หมูํที่ 1 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นโนนกราด หมูํที่ 1 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นโนนกราด แสงสวาํง

หมูํที่ 1 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นหนองงูเหลือม สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่
หมูํที่ 2 ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นหนองงูเหลือม พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก หมูํที่ 2 ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั
และปลอดภยั ไฟฟา้
บา๎นหนองงูเหลือม แสงสวาํง
หมูํที่ 2 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นรวง หมูํที่ 3 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นรวง หมูํที่ 3 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นรวง แสงสวาํง

หมูํที่ 3 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นพระวงัหาร หมูํที่ 4 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่
ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นพระวงัหาร หมูํที่ 4 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ
ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั
และปลอดภยั ไฟฟา้
บา๎นพระวงัหาร แสงสวาํง
หมูํที่ 4 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 5 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 5 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นสวาสด์ิ แสงสวาํง

หมูํที่ 5 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่
ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นสวาสด์ิ หมูํที่ 6 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ
ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั
และปลอดภยั ไฟฟา้
บา๎นสวาสด์ิ แสงสวาํง
หมูํที่ 6 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นประกายปรง สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

หมูํที่ 7 ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นประกายปรง พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก หมูํที่ 7 ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นประกายปรง แสงสวาํง

หมูํที่ 7 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นนาตาวงษ ์หมูํที่ 8 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่
ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นนาตาวงษ ์หมูํที่ 8 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ
ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั
และปลอดภยั ไฟฟา้
บา๎นนาตาวงษ์ แสงสวาํง
หมูํที่ 8 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นโนนหมัน สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

หมูํที่ 9 ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นโนนหมัน พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก หมูํที่ 9 ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นโนนหมัน แสงสวาํง

หมูํที่ 9 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
10 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นโตนด หมูํที่ 10 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่
ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นโตนด หมูํที่ 10 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ
ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั
และปลอดภยั ไฟฟา้
บา๎นโตนด หมูํที่ 10 แสงสวาํง

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นเสม็ด หมูํที่ 11 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นเสม็ด หมูํที่ 11 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นเสม็ด หมูํที่ 11 แสงสวาํง

เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
12 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นโพธิน์๎อย หมูํที่ 12 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่
ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นโพธิน์๎อย หมูํที่ 12 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ
ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั
และปลอดภยั ไฟฟา้
บา๎นโพธิน์๎อย หมูํที่ 12 แสงสวาํง

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
124 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นโพธิป์รือแวง สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

หมูํที่ 13 ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นโพธิป์รือแวง พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก หมูํที่ 13 ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นโพธิป์รือแวง แสงสวาํง

หมูํที่ 13 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80
14 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นสลักได หมูํที่ 14 สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่
ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นสลักได หมูํที่ 14 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ
ได๎รับความสะดวก ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั
และปลอดภยั ไฟฟา้
บา๎นสลักได หมูํที่ 14 แสงสวาํง

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม๎ีไฟฟา้สํอง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวาํง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน มีไฟฟา้สํองสวาํงภายใน กองชําง

บา๎นหนองแดง สวาํงรายทาง รายทางภายในหมูํบา๎น มีความ หมูํบา๎นท าใหผ๎ู๎ที่

หมูํที่ 15 ใหป๎ระชาชนที่สัญจร บา๎นหนองแดง พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได๎รับความสะดวก หมูํที่ 15 ตํอระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา๎นหนองแดง แสงสวาํง

หมูํที่ 15 เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 80

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1.4 แผนงานการพาณิชย ์(งานกิจการประปา)
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาน้ าประปา เพื่อใหป๎ระชาชน จัดหาน้ าประปาสะอาด 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนมี ประชาชนภายใน กองชําง

สะอาด ในต าบลหนองงูเหลือม ตามมาตรฐานของ ความพงึพอใจ ต าบลหนองงูเหลือม (กิจการประปา)

มีน้ าประปาที่สะอาด กรมอนามัย เพิ่มขึ้น มีน้ าประปาที่สะอาด

ใช๎ในการอุปโภค ร๎อยละ 80 ตามมาตรฐานของ

กรมอนามัยใช๎ในการ

อุปโภคอยํางเพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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 2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเตรียม เพื่อใหค้วามรู้ และส่งเสริม ประชาชนในต าบลช่วง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้เข้ารับอบรม ชมรมผู้สูงอายุ
ความพร้อมเข้าสู่วยั พัฒนาการและเพิ่มศักยภาพ อายุกอ่นเข้า 60 ปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การส่ิงเสริม ได้รับความรู้ความ
ผู้สูงอายุ ในการเปน็ผู้สูงอายุที่มี ความรู้ ตาม เข้าใจเกีย่วกบัการ

คุณภาพ วัตถุประสงค์ พัฒนาการช่วงวัย
และเปา้หมาย สูงอายุ

2 โครงการส่งเสริมและ เพื่อส่งเสริมใหผู้้พิการ ผู้ดูแล คนพิการ,ผู้ดูแลคน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้พิการได้รับ ผู้เข้ารับอบรม กอง
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการมคีวามรู้เร่ืองสิทธิ พิการและ อสม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การพัฒนาตาม ได้รับความรู้เกีย่วกบั สวสัดิการ
คนพิการและผู้ดูแล และประโยชนต่์างๆ เปา้หมายและ สิทธิและประโยชนต่์างๆ สังคม
คนพิการ วัตถุประสงค์ ที่พึงจะได้รับ

3 โครงการสืบสาน เพื่อเปน็การส่งเสริมการอนรัุกษ์ ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุได้รับ ได้อนุรักษป์ระเพณี กอง
ประเพณีไทยใส่ใจ ประเพณีอนัดีงาม และเพื่อ หนองงูเหลือม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรัก ความ อันดีงามไว้ใหค้งอยู่ สวสัดิการ
ผู้สูงอายุ ใหป้ระชาชนร่วมแสดงความ อบอุน่ยิง่ขึน้ สืบไป และสถาบนั สังคม

ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ครอบครัวมีความร่มเยน็
และตระหนกัถึงความส าคัญ อบอุน่ มีคุณธรรมและ
ของสถาบนัครอบครัว จริยธรรม

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม

   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณ
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  2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ
 
 2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการมงีานท าและ นักเรียน นักศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การมีงานท า ประชาชนมีงานท าและ กอง

การมีงานท าและ แนะแนวทางประกอบอาชีพให้ และประชาชนต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การมีรายได้ มีแนวทางในการ สวสัดิการ
แนะแนวอาชีพให้ ประชาชน หนองงูเหลือม ของประชาชน ประกอบอาชีพที่มั่นคง สังคม
กบัประชาชน เพิม่ขึน้ร้อยละ80

5 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ประชาชนมีอาชีพมี กอง
และฝึกอาชีพใหก้ับ เพิ่มรายได้ และลดภาระ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) งานท ามทีาง รายได้เพิ่มขึน้ มีคุนภาพ สวสัดิการ
กลุ่มสตรีแม่บา้น ค่าใช้จ่าย เยาวชน และกลุ่ม เลือกในการ ชีวิตที่ดีขึน้ สังคม
ผู้สูงอายผูุ้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพ

 เยาวชนและ และมคีวาม

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เปน็อยูท่ี่ดีขึน้

6 โครงการพฒันาสตรี เพื่อส่งเสริมใหส้ตรี ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแมบ่า้น 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สมาชิกใน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความ กอง
และเสริมสร้างความ และบคุคลในครอบครัวได้รับ ผู้น าชุมชน และสมาชิก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครอบครัว รู้และแนวทางในการป้องกัน สวสัดิการ
เข้มแข็งของ ความรู้ความเข้าใจถึงปญัหา ในครอบครัว รักกัน มีความ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและ สังคม
ครอบครัว ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี อบอุน่ยิง่ขึน้ บุคคลในครอบครัวได้

และ บคุคลในครอบครัว

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)
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 2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายูมคีวามรู้ อบรมให้ความรู้ด้านการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายมุีความรู้ความ ชมรมผูสูงอายุ
และพฒันาคุณภาพ ความเข้าใจปรับเปล่ียน ดูแลสุขภาพอนามัย/การ (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) การพฒันาตาม เข้าใจ ปรับเปล่ียน

ชีวติผู้สูงอายุ พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม วตัถุประสงค์ พฤติกรรมในการดูแล

อนามยัของตนเอง ทั้งด้าน ในการด าเนินชีวติ/ และเป้าหมาย สุขภาพ อนามัยของ

โภชนาการ การฟื้นฟู โภชนาการต่างๆ/ความรู้ ตนเองทัง้ด้านโภชนาการ  

สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ในการป้องกันโรค การฟืน้ฟูสมรรถภาพ

ในวยัสูงอาย/ุการออก ร่างกายและจิตใจ

ก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ

8 โครงการซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยที่ ซ่อมแซมหรือปรับ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายแุละผู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ กอง
บ้านผู้สูงอายุ ช ารุดทรุดโทรมและปรับ สภาพบา้นที่อยูอ่าศัย พกิารที่ได้รับ ผู้ด้อยโอกาส มบีา้นที่อยู่ สวสัดิการ
ผู้พกิาร และ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ใหก้บัผู้สูงอายุผู้พิการ คัดเลือกมี อาศัยมัน่คงแข็งแรงและ สังคม
ผู้ด้อยโอกาส กบัผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสใน คุณภาพชีวิต มสีภาพแวดล้อมที่

และผู้ด้อยโอกาส ต าบลหนองงูเหลือม ด้านที่อยูอ่าศัย เหมาะสม
จ านวน 3 หลัง ดีขึน้
หลังละ 20,000 บาท

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม

   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ
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 2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการป้องกนั เพื่ออบรมให้ความรู้เร่ือง ผู้น าชุมชน กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนและ กอง
และแกไ้ขป้ญหา โรคเอดส์แกผู้่น าชุมชนและ องค์การต่างๆ และ ประชาชนมี ประชาชนมคีวามรู้ สวสัดิการ
โรคเอดส์ในชุมชน ประชาชน ประชาชน ความรู้และ และเข้าใจเร่ืองโรคเอดส์ สังคม

ความเข้าใจ
เร่ืองโรคเอดส์

10 โครงการป้องกนั เพื่อเสริมสร้างความรู้เร่ืองการ เด็ก เยาวชน ครู และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน ได้รับความรู้และแนวคิด กอง
และแกไ้ขปัญหา ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ ผู้ปกครองในชุมชน ครู และ ใหม่ๆ  ที่สามารถน าไป สวสัดิการ
เด็กเยาวชน ต้ังครรภไ์มพ่ร้อมของเด็กและ ผู้ปกครองใน พัฒนาอาชีพได้ สังคม
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม เยาวชน ชุมชนมีความรู้

ในการแกไ้ข
ปัญหา

11 โครงการช่วยเหลือ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสต าบล และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสที่ สังคม
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผล ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ หนองงูเหลือม ทีไ่ด้รับผลกระทบ ได้รับผลกระทบจาก
กระทบจากการ ผลกระทบจากการ จากการระบาด การระบาดของโรค
ระบาดของโรคติดเชือ้ ระบาดของโรค ของโรคติดเชือ้ ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา
ไวรัสโคโรนา 2019 ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)
(โควิทด 19) 2019 (โควิด 19) 2019 (โควดิ 19)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม

งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
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 2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาและส่งเสริมการ กลุ่มอาชีพ อสม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภาคีเครือข่าย ได้รับความรู้และแนวคิด กอง
และศึกษาดูงาน ท างานของภาคีเครือข่าย สตรีแมบ่า้น ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ ใหม่ๆ  ที่สามารถน าไป สวสัดิการ
กลุ่มอาชีพ อสม. กลุ่มต่างๆ ในต าบล ผู้น าชุมชน และ ในต าบล พัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม
สตรีแม่บา้นผู้สูงอายุ หนองงูเหลือม ภาคีเครือข่าย หนองงูเหลือม ของตนเองได้
และ ผู้น าชุมชน ได้รับการ

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ

ท างาน
13 โครงการเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน ประชาชนในต าบล กอง

ความรู้ทาง ทางด้านกฎหมายและการ ประชาชนในต าบล ต าบล หนองงูเหลือมมคีวามรู้ สวสัดิการ
กฎหมายเพื่อปอ้งกนั เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม ทางด้านกฎหมายและ สังคม
อาชญากรรมและ มคีวามรู้ทาง สามารถเข้าถึงกระบวน
การเข้าถึงกระบวน ด้านกฎหมาย การยุติธรรม
การยุติธรรม และกระบวน
แกป่ระชาชน การยุติธรรม

14 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน ประชาชนในต าบล กองสวสัดิการ
ศาสตร์พระราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิ หนองงูเหลือม ต าบลหนองงู หนองงูเหลือมมีความ สังคม
ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยีงมาใช้ เหลือมมคุีณภาพ เป็นอยูแ่บบพอเพยีง
พอเพยีง ในครอบครัว ชีวิตที่ดีขึน้

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
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 2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการส่งเสริม เพื่อเปน็พื้นที่ถ่ายทอดความรู้ นักเรียนโรงเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุต าบล การมส่ีวนร่วมของ กอง
กจิกรรมโรงเรียน ประสบการณ์ ศิลปะ ผู้สูงอาย ุรุ่นที ่3,4,5,6 หนองงูเหลือม ผู้สูงอายุ องค์กรผู้สูงอายุ สวสัดิการ
ผู้สูงอายุ วัฒนธรรมและภมูปิญัญาไม่ และรุ่นต่อๆไป มีคุณค่าใน ชุมชน โดยมหีนว่ยงาน สังคม

ใหสู้ญสลายสามารถสร้าง ตัวเอง และมี ภาครัฐ ภาคเอกชน 
คุณค่าแกผู้่สูงอายุในชุมชน คุณภาพชีวติ องค์กรปกครองส่วน

ที่ดีขึน้ ท้องถิน่หรือองค์กรอืน่ๆ
มส่ีวนหนนุเสริม

16 โครงการใหค้วาม เพื่อใหก้ารช่วยเหลือม ประชาชนต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่อยูใ่น ประชาชนที่อยูใ่น กองสวัสดิการ
ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนที่อยูใ่น หนองงูเหลือม ครอบครัวยากจน ครอบครัวที่ฐานะ สังคม
ด้านการส่งเสริมและ ครอบครัวที่มฐีานะ ขาดแคลนปจัจัย ยากจน รายได้ไม่
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยากจน รายได้ไม่ พื้นฐานอยูอ่ย่าง เพียงพอเล้ียงชีพ

เพียงพอเล้ียงชีพ ยากล าบาก มี อยูอ่ย่างยากล าบาก
ยากล าบาก คุณภาพชีวิต ขาดแคลน ปจัจัย
ขาดแคลนปจัจัย ที่ดีขึน้ พื้นฐานได้รับการ
พื้นฐานใหส้ามารถ ช่วยเหลือใหส้ามารถ
ด ารงชีพได้ เข้าถึงปจัจัยพื้นฐาน

ด ารงชีพได้อย่าง
ปกติสุข

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

รายละเอียดโครงการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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 2.2 แผนงานสาธารณสขุ
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส ารองจา่ยส าหรับ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขกรณีเกดิ แกไ้ขและป้องกนัการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรคระบาด ปอ้งกนัและแกไ้ขโรค ส านักปลัด
การเกิดโรคระบาด โรคระบาดและภยัพิบติัต่างๆ เกดิโรคระบาด หมดไปและ ระบาดฉุกเฉินได้ทัน
หรือภยัพบิติั ฉุกเฉิน ไม่เกดิขึน้เพิ่ม ท่วงที

2 โครงการสนับสนุน เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน ด าเนินการสนับสนุน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
กองทนุหลักประกัน กองทุนหลักประกนัสุขภาพ งบประมาณกองทุน ที่ได้รับการ ดูแลสุขภาพที่ดีขึน้
สุขภาพ ต าบลหนองงูเหลือม หลักประกนัสุขภาพ ดูแลสุขภาพ

ต าบลหนองงูเหลือม สุขภาพดีขึน้
ร้อยละ 80

3 โครงการควบคุม เพื่อควบคุมปอ้งกนัโรคติดต่อ  -จัดกจิกรรมปอ้งกนั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรคติดต่อและ โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ส านักปลัด
ป้องกนัโรคติดต่อ และไมติ่ดต่อในต าบล โรคติดต่อและไมติ่ดต่อ ไมติ่ดต่อลดลง ในต าบล ลดลง
และไม่ติดต่อ  -จัดซ้ือเวชภณัฑ์ ร้อยละ 80

สารเคม ีควบคุม
ปอ้งกนัโรคติดต่อ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม
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 2.2 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสัตว์ปลอด เพื่อปอ้งกนัการเกดิและแพร่ ฉีดวคัซีนสนัขและ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 สุนัขและแมว ควบคุมและปอ้งกนัการ ส านักปลัด
โรคคนปลอดภยั ระบาดของโรคพิษสุนขับา้ใน แมวทุกตัว ได้รับการฉีด เกดิโรคพิษสุนขับา้ได้

จากโรคพษิสุนัขบา้ พื้นที่ วคัซีน ร้อยละ
80

5 โครงการส ารวจและ เพื่อด าเนนิการส ารวจ จ านวน ส ารวจ และขึน้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สนัขและแมว สุนัขและแมวได้รับการ ส านักปลัด
ขึน้ทะเบยีนสุนัข สุนขัและแมว และขึน้ทะเบยีน ทะเบียนสนัขและแมว ได้รับการ ขึน้ทะเบยีนครบ
และแมว ครบ 15 หมู่บ้าน ส ารวจขึน้

ทะบียน ร้อย
ละ 100

6 โครงการ เพื่อสนบัสนนุการพัฒนางาน สนับสนุนโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมู่ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส านักปลัด
สาธารณสุขตาม ด้านสาธารณสุขใหห้มูบ่า้น ด้านสาธารณสุข ครบ บ้านที่ได้รับ ขึน้ ได้รับการพฒันา
แนวพระราชด าริฯ 15 หมู่บ้าน การสนบัสนนุ ด้านสาธารณสุขอยา่ง

หมู่บ้านละ 20,000 ร้อยละ 100 ทั่วถึง
บาท

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
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2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสงัคมการรกัษาความปลอดภัยและทรพัยส์นิ
2.3  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขับขี่  -ให้ความรู้ด้านการ ประชาชนทั่วไป นกัเรียน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าฝึก  -ผู้เข้ารับการฝึก งาน ปภ.
ปลอดภัย จราจร ในพื้นที่ต าบล อบรมมี อบรมมีความรู้ด้าน ส านักปลัด

 - ปฏิบัติด้านการ หนองงูเหลือม จ านวนตาม การจราจร
จราจรได้ถูกต้อง ที่ก าหนด  -อบุัติเหตุมีจ านวน

ลดลงในพื้น
2 โครงการฝึกอบรม  -เพิ่มความรู้ด้าน ประชาชนและจิตอาสา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีจ านวน  -ผู้เข้าฝึกอบรมมี งาน ปภ.

ทบทวนชุดปฏบิติัการ สาธารณภัย ภยัพิบติั จิตอาสา ความรู้ด้านสาธารณภยั ส านักปลัด
จิตอาสาภยัพิบติั  -ปฏิบัติงานด้าน ภัยพบิัติเพิ่ม  -มคีวามพร้อม
อบต.หนองงูเหลือม สาธารณภัยได้ถูกต้อง ขึน้ ด้านการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัพิบติั

3 โครงการต้ังจุดให้  -บริการประชาชน มกีารต้ังจุดบริการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนอบุัติ  -ประชาชนได้รับความ งาน ปภ.
บริการประชาชน ในการเดินทาง ประชาชนในจุดเส่ียง เหตุลดลง สะดวกในการเดินทาง ส านักปลัด
ในช่วงเทศกาลต่างๆ  -ป้องกนัและลดอบุัติ มากกว่าจ านวน 2 จุด  -ได้ปอ้งกนัและลดอบุติั

ทางถนน บริการ เหตุทางถนน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

งบประมาณ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

1
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2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสงัคมการรกัษาความปลอดภัยและทรพัยส์นิ
2.3  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝึกซ้อม  -ให้ความรู้ด้าน ประชาชนทั่วไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าฝึก  -ผู้เข้ารับการฝึก งาน ปภ.

ตามแผนปอ้งกนั สาธารณภัย นกัเรียนในพื้นที่ต าบล อบรมมี อบรมมีความรู้ด้าน ส านักปลัด
และบรรเทา  -มีการเตรียมความ หนองงูเหลือม จ านวนตาม สาธารณภัย
สาธารณภัย พร้อมด้านสาธารณภัย ที่ก าหนด  -ได้ป้องกนัเหตุ

สาธารณภัย
5 โครงการพฒันา  -เพิ่มความรู้ด้าน สมาชิก อปพร. ต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าฝึก  -ผู้เข้าฝึกอบรมมี งาน ปภ.

ศักยภาพด้านการ สาธารณภัยและจราจร หนองงูเหลือม อบรมมี ความรู้ด้านสาธารณภยั ส านักปลัด
ป้องกนัและบรรเทา  -มีการเตรียมความ จ านวนตาม  -มคีวามพร้อม
สาธารณภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ก าหนด ด้านการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัพิบติั

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
1
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยส์นิ

2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฝ้าระวงั เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด าเนินการจัดท า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนทั้ง ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
ป้องกนัปัญหา ของประชาชนทั้ง 15 โครงการเฝ้าระวงั 15 หมูบ่า้น ในหมู่บ้านมีอตัราที่
ยาเสพติด หมู่บ้านในการเฝ้าระวงั ป้องกนัปัญหา มส่ีวนร่วม ลดลง

ป้องกนัปัญหายาเสพติด ยาเสพติดอย่างมี ในการเฝ้า

ประสิทธภิาพและ ระวังปอ้งกนั

เกดิประสิทธผิล ปญัหายา

เสพติดร้อยละ

60 ขึน้ไป

2 โครงการติดต้ัง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด าเนินการติดต้ัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนทั้ง ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
กล้องวงจรปิด เพื่อ ของประชาชนทั้ง 15 กล้องวงจรปิดในจุด 15 หมูบ่า้น และอาชญากรรมใน
แกไ้ขปัญหา หมู่บ้านในการเฝ้าระวงั เส่ียงภายในต าบล มส่ีวนร่วม ต าบลมีอตัราที่ลดลง
อาชญากรรมและ ป้องกนัปัญหายาเสพติด หนองงูเหลือม ในการเฝ้า

แกไ้ขปัญหา และ ปัญหาอาชญากรรม ทั้ง 15 หมู่บ้าน ระวังปอ้งกนั

ยาเสพติด ปญัหายา

เสพติดและ

อาชญากรรม

ร้อยละ 60

ขึน้ไป

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองงูเหลอืม

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนต าบล
หนองงูเหลือมตาม
โครงการค่าย
วิชาการพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้เพิม่
ผลสัมฤทธิท์าง
วิชาการเรียน

เพือ่ส่งเสริม
กิจกรรมเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพ
ความรู้ทางการ
เรียน

พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในต าบล

50,000 50,000 50,000 50000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 30
 คน

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนาและ
ถ่ายทอด
ความรู้อย่าง
เป็นระบบ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ฯ๒๕,๐๐๐โครงการสรุปผล
การจดัการเรียนรู้
และพฒันาการของ
เด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก

เด็กมีนิสัยรัก
การอ่านและมี
ความพร้อมใน
การศึกษาใน
ระดับต่อไป

เพือ่จัดเก็บข้อมูล
การเรียนรู้และ
พัฒนาการของ
เด็กใน ศพด.

การจัดกิจกรรมและ
สรุปผลการ
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน ศพด.

1 ๒๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
100 คน

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจดัซ้ือ
อาหารเสริม(นม)

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับประ
ท านอาหารเสริม
(นม) ทีม่ีประโยชน์
ตามหลักโภชนาการ

จัดอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตพื้น
ตลอดปกีารศึกษา
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1
 แหง่,โรงเรียนสังกัด
สพฐ. 5 แหง่)

1,756,000 
(งบอดุหนุน)

1,757,000 
(งบอดุหนุน)

1,758,000 
(งบอดุหนุน)

1,759,000
 (งบอดุหนุน)

1,760,000 
(งบอุดหนุน)

จ านวน 5 
โรงเรียนและ 1
 ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

เด็กนักเรียนมี
ร่างกายแข็งแรง
และมีพฒันาการ
ที่ดีสมวยั กอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

20,000โครงการทศันศึกษา
นอกสถานที่ของเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.หนองงู
เหลือม

งบประมาณ

ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 100 คน

เด็กเล็กมี
พฒันาการ
ทางด้าน
สติปญัญา
อารมณ์และ
สังคม ตามวยั

กองการศึกษา ฯ20,00020,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพือ่ส่งเสริม
พฒันาการ
ทางด้านสติปัญญา
 อารมณ์และสังคม
แกเ่ด็กเล็ก

จดักจิกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานที่
ส าหรับ เด็กเล็ก ปี
การศึกษาละ ๑ คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

20,000

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

20,0003
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจดัซ้ือ

อาหารกลางวัน
เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับประ
ท านอาหารกลาง
วันทีถ่กูสุขลักษณะ 
เจริญเติบโตตามวัย

จดัอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ตลอดปีการศึกษา 
(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
1 แห่ง,โรงเรียน
สังกดัสพฐ. 5 แห่ง)

3,734,000 
(งบอดุหนุน)

3,735,000 
(งบอดุหนุน)

3,736,000 
(งบอดุหนุน)

3,737,000
 (งบอดุหนุน)

3,738,000
 (งบอดุหนุน)

จ านวน 5 
โรงเรียนและ 1
 ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

เด็กนักเรียนใน
เขตพื้นที่ได้รับ
สารอาหารครบ 
5 หมู่มีร่างกาย
และพฒันาการที่
ดีสมวยั

กองการศึกษา ฯ

6 โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาติ

เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้ร่วม
กจิกรรมในวันเด็ก

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ปกครองส่งเสริม
การจดักจิกรรมให้แก่
เด็ก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วม
โครงการ 
จ านวน 500 
คน

เด็กมีกจิกรรม
ร่วมกนัระหว่าง
ผู้ปกครอง 
ภาครัฐ
ภาคเอกชน

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพือ่งรองรับการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

 -ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าวัสดุการ
เรียนการสอน
-ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศพด.

350,000 
(งบอุดหนุน)

350,000 
(งบอุดหนุน)

350,000 
(งบอุดหนุน)

350,000 
(งบอุดหนุน)

350,000 
(งบอุดหนุน)

 -ได้รับ
งบประมาณ
เพือ่ด าเนิน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ให้เด็กครบ
ร้อยละ100
 -นักเรียนอายุ
 3-5 ปีได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนทุก
คน

 -เด็กได้รับ
การ
พัฒนาการทีดี่
จากการเล่น
ส่ือการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย 
ทุกคน        
 -นักเรียนอายุ
 3-5 ปีได้รับ
การสนับสนุน
ด้านการศึกษา
ลดภาระ
ผู้ปกครองทุก
คน

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการประชุม

ผู้ปกครอง
นักเรียนและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ศพด.
อบต.หนองงูเหลือม

เพือ่ระดมและรับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมในการ
พัฒนาการศึกษา
ของ อปท. และ
ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและ
ระเบียบระเบียบ
การ ข้อบังคับใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุม
ปีงบประมาณ 2 คร้ัง

8,000 8,000 8,000 8000 8,000 เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ 80

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
และผู้ปกครอง
เขา้ใจขอ้ปฏิบัติ
ภายในศูนยแ์ละ
ได้เสนอแนะ
ความคิดเห็น
เพือ่พฒันา
การศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่องพร้อม
ได้รับความรู้
เพือ่ดูแลบุตร
หลานอยา่ง
ปลอดภัย

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

เพือ่ให้ครูและ
บุคลากรทุกคนได้
พัฒนาตนเองใน
การท างาน น า
ความรู้ทีไ่ด้รับ
การอบรมไปใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอนและ
พัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและ
ศึกษาดูงาน
หน่วยงานทีเ่ป็น
แบบอย่างเพือ่
พัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บคุลากรครูและ
บคุลากร
ทางการศึกษา 
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการฯ
 จ านวน 14 คน

บคุลากรทางการ
ศึกษาได้รับ
ความรู้และมี
วสัิยทศัน์กวา้งขึ้น
เพื่อพฒันาการ
ท างานของ
ตนเอง และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
เรียนรู้ของเด็ก
ต่อไป

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการนิเทศการ

เรียนการสอน
ตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อปท.

เพือ่ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ของศูนย์ฯตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ฯ

ติดตามการประเมิน
ภายในและประเมิน
จากหน่วยงานต้น
สังกัดโดยการ
ประชุมแนะแนว
จากผู้ทรงคุณวุฒิทุก
เดือน

- - - - - บุคลากรครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
นิเทศติดตาม
การด าเนินงาน
ร้อยละ100 
และผ่านเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90

บคุลากรกรมี
ความ
กระตือรือล้นถึง
การด าเนินงาน 
การบริหารงาน 
การจัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และผ่าน
การประเมิน
มาตรฐานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

145 

Administrator
Textbox



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการต่อเติม

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพือ่ก่อสร้างต่อ
เติมอาคารเรียน
ให้มีความ
ปลอดภัยส าหรับ
เด็ก

๑. หลังคาคลุม
อาคารเรียนหลัง
ใหม่ด้านหลังพร้อม
กั้นฝาผนังมี
หน้าต่างและประตู
๒.ต่อเติมโถส้วม
เด็กชายพร้อม
ฝักบัวอาบน้ าส าหรับ
เด็ก

- - ๒๐๐,๐๐ - - เด็กนักเรียน 
และบุคลากร
ครูมีความ
ปลอดภัย 
100  
เปอร์เซ็นต์

เด็กและครู
ได้รับความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

12 โครงการหลังคา
คลุมด้านหน้า
อาคารเรียน

เพือ่ป้องกัน
แสงแดดและให้มี
ความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก

จัดท าหลังคาคลุม
ด้านหน้าอาคารเรียน
,หน้าเสาธง

๓๐๐,๐๐๐ - - - - เด็กนักเรียน 
และบุคลากร
ครูมีความ
ปลอดภัย 
100  
เปอร์เซ็นต์

เด็กและครู
ได้รับความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเปิดทาง
เชื่อมต่ออาคาร
เรียนพร้อม
หลังคาคลุม

เพือ่ให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกสะบาย
ในการเดินการท า
กจิกรรมภายใน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

๑.ทางเชื่อมต่อ ๒ 
อาคาร             
๒.หลังคาคลุมทาง
เชื่อมต่อ

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - เด็กนักเรียน 
และบุคลากร
ครูมีความ
ปลอดภัย 100
  เปอร์เซ็นต์

เด็กและครู
ได้รับความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

14 โครงการเทพืน้
ฟุตบาทรอบ
อาคารเรียน

เพือ่ปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์
ภายใน ศพด.ให้
เหมาะสม 
สวยงามและมี
บรรยากาศทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้

 -ส าหรับอาคาร 
ความยาว ๔๐ เมตร

๒๐๐,๐๐๐ - - - - เด็กนักเรียน 
และบุคลากร
ครูมีความ
ปลอดภัย 
100  
เปอร์เซ็นต์

เด็กและครู
ได้รับความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญา
เพือ่มีสนามเด็ก
เล่นทีพ่ัฒนา
ผู้เรียนด้วยการ
เรียนรู้ผ่านการ
เล่นตามศักยภาพ
ของเด็กทีเ่มหาะสม

สร้างสนามเด็กเล่น
ตามแบบคู่มือสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา

- 150,000 - - - เด็กร้อยละ 80
ได้เรียนรู้สมวยั
ด้วยการเล่น

เด็กนักเรียนมีแห
ลงเรียนรู้เพิ่มขึ้น
เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน
 ร่างกาย อารมณ์
 สังคม สติปญัญา

กองการศึกษาฯ

16 โครงการจัด
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนา
เด็กให้เต็มตาม
ศักยภาพ

เพือ่ส ารวจ/
ปรับปรุงสถานที่
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้เหมาะสม
ตามวัย และมี
ความปลอดภัย
ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ

เด็กมีแหล่งเรียนรู้
เพิม่เติม

30,000  - 30,000 - 30,000 เด็กร้อยละ 
80  ได้
เรียนรู้สมวัย
จากแหล่ง
เรียนรู้

เด็กนักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้
เพิม่ขึ้นเพือ่
พัฒนาการ
เรียนรู้ทัง้ 4 
ด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม
 สติปัญญา

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.2. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการจัดงาน

ฉลองวันแห่งชัย
ชนะท้าวสุรนารี

เพือ่เป็นการร าลึก
ถึงคุณงามความดี
ของท่านท้าวสุร
นารี

กิจกรรมฉลองวัน
แห่งชัยชนะท้าว
สุรนารี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึง
พอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 80

ประชาชนได้
แสดงความ
เคารพและระลึก
ถึงความดี ความ
กล้าหาญของ
ทา่นทา้วสุรนารี

กองการศึกษา ฯ

18 อดุหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล
หนองงูเหลือมตาม
โครงการบวช
สามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกยีรติ

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้รับ
การพฒันาคุณธรรม
 จริยธรรม

จดักจิกรรมบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมบวช
เณรโครงการ 
20 คน และ
ประชาชน
มาร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกวา่ 
300 คน

เด็กและเยาวชน 
ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม 
ประชาชนร่วม
ส่งเสริมกิจกรรม
และท านุบ ารุง
พระพทุธศาสนา

กองการศึกษา ฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.2. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการอุดหนุน

สภาวัฒนธรรม
ต าบลหนองงู
เหลือมโครงการ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพือ่อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้
ประชาชนร่วม
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา

ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญ เช่นวันวิ
สาขบูชา วัน
มาฆบูชา วัน
อาฬาหบูชา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
 80

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
สืบสาน อนุรักษ์
วนัส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา

กองการศึกษา ฯ

20 โครงการอุดหนุน
สภาวฒันธรรม
ต าบลหนองงูเหลือม
โครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี
วนัเข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ร่วมกิจกรรมวนั
เข้าพรรษา

ส่งเสริมกจิกรรมวัน
เขา้พรรษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 80

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีวนั
เข้าพรรษา

กองการศึกษา ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.2. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการพัฒนา

ส่งเสริมความรู้
ด้านศาสนพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น

เพือ่เป็นการ
อนุรักษ์และสืบ
ทอด ศาสนพธิีและ
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป

ให้เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนร่วม
กิจกรรมเรียนรู้   
ศาสนพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
มีความรู้ความ
เข้าใจและมี
ความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 80

เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนร่วม
กิจกรรม
เรียนรู้ศาสนพธิี
และประเพณี
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษา ฯ

22 โครงการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม 
ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมมิปัญญาท้องถิ่น

เพือ่เป็นการ
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

ให้เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนร่วม
กจิกรรมเรียนรู้ 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น
ดนตรีไทย ฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปะวฒันธรรม
จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่

กองการศึกษา ฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 3.2. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและสืบ
ทอดวันส าคัญทาง
ศาสนาและ
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เพือ่ส่งเสริมให้
ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการและ
พนักงานพร้อม
ด้วยประชาชนรู้
คุณค่าการรักษา
ไว้ซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
ด ารงค์ไว้ซ่ึง
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้
อย่างยั่งยืน

ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมและท านุ
บ ารุงวันส าคัญ
ต่างๆแ ละด ารงค์ไว้
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง

- - - - - ผู้บริหาร 
หัวหน้าสวน
ราชการ 
พนักงาน ร้อย
ละ 50 เข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วน
ราชการและ
พนักงานพร้อม
ด้วยประชาชน
รู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซ่ึง
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
 ด ารงค์ไว้ซ่ึง
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้อยา่ง
ยั่งยนื

กองการศึกษา ฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

.
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1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว 
 
 3.3 แผนงานกีฬาและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เด็กมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่
ดี มีร่างกายที่ดี
สมวยั

150,000

12,000

มีกจิกรรม
ทางด้านกฬีาให้
เยาวชนและ
ประชาชนใช้
เวลาให้เกดิ
ประโยชน์และ
ป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดใน
พืน้ที่

25 กองการศึกษาฯเพือ่จัดแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในต าบล

โครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

จัดแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนในระดับ
ต าบลกีฬาพืน้บ้าน 
จ านวน 1 คร้ัง

150,000โครงการจัด
แข่งขันกีฬา อบต.
ต้านยาเสพติด

12,000

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

24

รายละเอียดโครงการพัฒนา

150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม

โครงการ 200
 คน

กองการศึกษาฯ12,000เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงู
เหลือมทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาสี

12,000เพื่อพฒันาทกัษะ
ทางด้านกล้ามเนื้อ
ของเด็ก

12,001

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 

คน
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1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว 
 
 3.3  แผนงานกีฬาและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการส่งเสริม

กิจกรรม
นันทนาการและ
การเล่นกีฬา เพือ่
สุขภาพส าหรับ 
เด็กเยาวน 
ประชาชนชาว
ต าบลหนองงู
เหลือม

เพือ่ส่งเสริม
กจิกรรมการออก
ก าลังกายของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนต าบล
หนองงูเหลือมให้มี
สุขภาพทีแ่ขง็แรง
ห่างไกลยาเสพติด
และห่างไกล
โรคภัยอยา่งยงัยนื

ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการใน
ต าบลอย่างต่อเนื่อง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและ
ออกก าลังใน
ต าบลให้กับ
หมู่บ้านไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองงูเหลือมมี
สุขภาพที่แข็งแรง
หา่งไกลยาเสพติด
และหา่งไกลโรคภยั

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
       4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกปา่และ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ในเขต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใ 10,000 10,000 10000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนร่วม ส่วนส่งเสริม

หญ้าแฝกเฉลิม ปอ้งกันการพงัทลายของดิน ในวนัส าคัญต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปา่ไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น การเกษตร
พระเกียรติ และเปน็การปลูกปา่ เพิ่มขึ้น

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 20

2 โครงการอนุรักษ์ เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ ์ฟื้นฟู แหล่งน้ าในต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 แหล่งน้ า แหล่งน้ าได้รับการฟื้นฟู ส่วนส่งเสริม
แหล่งน้ า ก าจัดวชัพชื ตามแหล่งน้ า หนองงูเหลือม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คูคลองใน ใหม้ีสภาพดีขึ้น การเกษตร

คูคลอง ต าบล
จ านวน
 2 แหง่

3 โครงการรณรงค์ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์รักษา ทกุหมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนมีจิตส านึก ส่วนส่งเสริม
รักษาส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการมี ในการรักษาส่ิงแวดล้อม การเกษตร

ความพงึ ของชุมชน
พอใจ

ร้อยละ 80

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

           4.1 แผนงานการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหา เพื่อจัดหาถังขยะส าหรับใช้ใส่ จัดซ้ือถังขยะ ส าหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถงัขยะส าหรับ ประชาชนได้รับการแก้ไข ส านักปลัด

ถังขยะ ขยะในต าบล ถังคัดแยกขยะ ชุมชนในการคัดแยกขยะ คัดแยกขยะ ปญัหาขยะในชุมชน
จ านวน 15 ชุด

2 โครงการบริหาร เพื่อจัดหาอปุกรณ์ เคร่ืองมอื ทกุหมู่บา้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการแกไ้ข ส านักปลัด
จัดการขยะ บคุลากร ในการจัดเก็บ ทิ้ง มีความพงึ ปญัหาขยะในชุมชน

และก าจัดขยะให้ พอใจ

ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 80

3 โครงการหมู่บา้น เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จัก ทกุครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีการคัดแยกขยะ ส านักปลัด
สะอาดปราศจาก คัดแยกขยะในครัวเรือน มีความพงึ การก าจัดขยะ อย่างถูกต้อง
โรคภยัใส่ใจ พอใจ

ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

4 โครงการส่งเสริมการ เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่ ครัวเรือนต้นแบบ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชาชนมีการน าพลังงาน ส านักปลัด
ใช้พลังงานทดแทน ครัวเรือนต้นแบบในการน า หมู่บา้นละ 2 ครัวเรือน ความพงึพอ ทดแทนมาใช้ ลดภาระ
ในครัวเรือน พลังงานทดแทนมาใช้ ใจร้อยละ 80 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

5 โครงการจัดอบรมให้ เพื่อใหค้วามรู้ประชาชนรู้จัก ทกุหมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับการแก้ไข ส านักปลัด
ความรู้การบริหาร คัดแยกขยะในครัวเรือนและ ความพงึพอ ปญัหาขยะในชุมชน
จัดการขยะชุมชน ก าจัดขยะใหถู้กสุขลักษณะ ใจร้อยละ 80 ลดปริมาณขยะในชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

           4.2. แผนงานเคหะชุมชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติั 1) เพื่อจัดต้ัง สถานที่ อุดหนุนที่ท าการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 1)มีสถานที่กลางในการ ส านักปลัด

การร่วมในการช่วยเหลือ กลาง ในการปฏบิติั ปกครองอ าเภอ มีความ รวบรวมข้อมูลกฏหมาย
ประชาชน ของ อปท. งานของศูนย์ปฎบิติั เฉลิมพระเกียรติ พงึพอใจ ระเบยีบ หนังสือส่ังการ
(สถานที่กลาง) การร่วมในการช่วย ในการติดต่อ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหลือประชาชนของ อปท. ขอรับความ กับการช่วยเหลือประชาชน
2)เพื่อเปน็ศูนย์รวบรวม ช่วยเหลือ 2)ประชาชนได้รับความ
กฎหมาย ระเบยีบ เพิ่มขึ้น สะดวกในการติดต่อขอรับ
หนังสือส่ังการ และข้อมูลอื่น ร้อยละ 80 ความความช่วยเหลือ
ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชน

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล จัดท าวารสาร/ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด
ข่าวสารใหป้ระชาชน ข่าวสารต่างๆให้ ส่ือส่ิงพมิพ/์ ความพงึพอ ข่าวสารข้อมูลต่างๆอย่าง
รับทราบ ประชาชนได้ จดหมายข่าว ใจในบริการ ทั่วถึงและทนัเหตุการณ์

รับทราบอย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการบริการ Internet เพื่อใหบ้ริการ ค่าบริการทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มาใช้บริการ ส านักปลัด

ต าบลฟรี  Internet ต าบล โทรคมนาคม ความพงึพอ Internet ฟรี อย่าง
แก่ประชาชนฟรี ใจในบริการ สะดวกรวดเร็ว

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

4 โครงการจัดท าปา้ยประชา เพื่อจัดท าปา้ย ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด
สัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธข์้อมูล ข้อมูลข่าวสาร รับขัอมูลข่าว ข่าวสารข้อมูลต่างๆอย่าง

ข่าวสารต่างๆให้ สารเพิ่มขึ้น ทั่วถึงและทนัเหตุการณ์
ประชาชนได้รับ ร้อยละ 80
ทราบอย่างทั่วถึง

5 โครงการเสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ติดต้ังระบบเสียง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง
ข่าวสารต่างๆให้ ตามสายระดับต าบล รับขัอมูลข่าว ข่าวสารข้อมูลต่างๆอย่าง
ประชาชนได้รับ สารเพิ่มขึ้น ทั่วถึงและทนัเหตุการณ์
ทราบอย่างทั่วถึง ร้อยละ 80

6 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียม จ่ายเปน็ค่าธรรมเนียม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ผู้เข้าร่วม อบต.มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
สัมมนาบคุลากร ลงทะเบยีน ค่าเดินทางไป ลงทะเบยีน ค่าเดินทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการมี ท างานเพิ่มขึ้น

ราชการของบคุลากร ไปราชการของ ความพงึ

บคุลากร พอใจ
ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570)

งบประมาณ  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่ อบรมใหค้วามรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม อบต.มีศักยภาพในการ ส านักปลัด

ศักยภาพใหก้ับคณะผู้ คณะผู้บริหารทอ้งถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการมี ท างานเพิ่มขึ้น

บริหารทอ้งถิ่นสมาชิก อบต. สมาชิก อบต. พนักงาน  อบต.พนักงาน อบต. ความพงึ

พนักงานอบต. และ อบต.และ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างอบต. พอใจ

พนักงานจ้าง อย่างน้อย 1 คร้ัง ร้อยละ 80

8 โครงการส่งเสริมจริยธรรม เพื่อจัดอบรมเชิง ผู้บริหาร  สมาชิก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม บคุลกรของอบต. ส านักปลัด
ส าหรับผู้บริหารทอ้งถิ่น ปฏบิติัการในการ สภาฯ พนักงานส่วน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ ปฏบิติัหน้าที่ตามหลัก
สมาชิกฯและพนักงาน ส่งเสริมจริยธรรม ต าบล พนักงานจ้าง มีความพงึ คุณธรรมและจริยธรรม
ส่วนต าบล พอใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

9 โครงการส ารวจ เพื่อใหป้ระชาชน จ้างเหมาบคุคลภาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม อบต. น าผลการประเมิน ส านักปลัด
ความพงึพอใจของ ได้แสดงความคิด นอกเพื่อส ารวจความ โครงการ มาใช้ปรับปรุงการท างาน
ประชาชนที่มีต่อการให้ เหน็และมีส่วนร่วม พงึพอใจของประชาชน มีความพงึ ใหม้ีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
บริการของ อบต. ในการเสนอแนะการ ที่มีต่อ อบต. พอใจเพิ่มขึ้น

ท างานของ อบต. ร้อยละ 80

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการฝึกอบรมบคุลากร เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่ อบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม อบต.มีศักยภาพในการ ส านักปลัด

ด้านการคลัง บคุลากรด้านงานคลัง แก่บคุลากรด้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการมี ท างานเพิ่มขึ้น

การคลังอย่างน้อย ความพงึ

ปลีะ 1 คร้ัง พอใจ
ร้อยละ 80

11 โครงการอบรมบคุลากร เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่ อบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม อบต.มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
ด้านการช่าง คณะผู้บริหารทอ้งถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการมี ท างานเพิ่มขึ้น

สมาชิก อบต. พนักงาน  อบต.พนักงาน อบต. ความพงึ

อบต.และ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างอบต. พอใจ

อย่างน้อย 1 คร้ัง ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดฝึกอบรมผู้ ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรม ประชาชนได้ข้อมูลพื้นฐาน ส านักปลัด

พื้นฐานในการวางแผน จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บ ต าบล มีความรู้ ที่เปน็ปจัจุบนั
พฒันาทอ้งถิ่น ข้อมูล บนัทกึข้อมูล เพิ่มขึ้น

ตรวจสอบความ ร้อยละ 80

ถูกต้องของข้อมูล
2 โครงการประชุมประชาคม เพื่อใหก้ารจัดท า ประชาคมต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรม อบต.จัดท าแผนพฒันา ส านักปลัด

ต าบลเพื่อวางแผน แผนพฒันาการ จัดท าแผนพฒันา มีความรู้ ต าบล และติดตาม 
พฒันาทอ้งถิ่น ติดตามและประเมิน ต าบลการติดตาม เพิ่มขึ้น ประเมินผลแผน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น และประเมินผล ร้อยละ 80 พฒันาต าบลได้
มีประสิทธภิาพ แผนพฒันาต าบล อย่างมีประสิทธภิาพ
บรรลุเปา้หมาย

3 โครงการส่งเสริมการมี เพื่อแต่งต้ังประชาชน เปน็ค่าตอบแทน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส านักปลัด
ส่วนร่วมของประชาชนใน เข้ามาเปน็ ส าหรับตัวแทน มีส่วนร่วม และบทบาทในการ
การบริหารจัดการ คณะกรรมการ ประชาชนที่เข้ามา เพิ่มขึ้น ก าหนดแนวทางการ

การใน อบต. เปน็คณะกรรมการ ร้อยละ 80 พฒันาต าบล
เปดิซอง/ตรวจงานจ้าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.2 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปกปอ้งสถาบนั เพื่อส่งเสริม และสนับ ผู้น าชุมชน/หมู่บา้น/ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ สนุนการจัดกิจกรรม ต าบล โครงการมี ถึงความจงรักภกัดีต่อ
เพื่อปกปอ้งสถาบนั ความพงึ สถาบนัส าคัญของชาติ
ส าคัญของชาติ พอใจ

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80
5 โครงการเพิ่มศักยภาพการ เพื่อใหก้ารจัดท าแผนชุมชน ด าเนินการจัดท าแผน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถเพิ่ม การจัดท าแผนชุมชนสู่ ส านักปลัด

จัดท าแผนชุมชนสู่แผน สู่แผนพฒันาทอ้งถิ่นเปน็ไป ชุมชนสู่แผนพฒันา ศักยภาพ แผนพฒันาทอ้งถิ่นเปน็ไป
พฒันาทอ้งถิ่น ด้วยความเรียบร้อยและเปน็ ทอ้งถิ่นอย่างมี การจัดท า ด้วยความเรียบร้อย และ

ไปตามระเบยีบกฎหมายที่ ประสิทธภิาพและ แผนชุมชนสู่ เปน็ไปตามระเบยีบ
เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธผิล แผนพฒันา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทอ้งถิ่นได้
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

6 โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อใหก้ารจัดท าโครงการ ด าเนินการจัดท า 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 มีผู้เข้าร่วม การจัดท าโครงการประชุม ส านักปลัด
หมู่บา้น จัดประชุมประชาคมหมู่บา้น โครงการจัดประชุม ประชุม ประชาคมหมู่บา้นเปน็ไป

เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ประชาคมหมู่บา้น ประชาคม ด้วยความเรียบร้อย และ
และเปน็ไปตามระเบยีบ ทั้ง 15 หมู่บา้น หมู่บา้น เปน็ไปตามระเบยีบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.2 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ด าเนินการจัดฝึก
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก ส านักปลัด
และทศันศึกษาดูงาน การ ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก อบรมและศึกษา บริหาร พนักงานส่วนต าบล
จัดการน้ า ตามปรัชญา พนักงานส่วนต าบล ดูงานเพื่อเพิ่ม จัดการน้ า พนักงานจ้างและผู้น า
เศรษฐกิจพอเพยีง พนักงานจ้าง และ ผู้น า ศักยภาพของผู้บริหาร ได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) ใหก้ับ ชุมชน ทอ้งถิ่น สมาชิก ร้อยละ 80 จาการอบรมและศึกษา
ผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ดูงาน
อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน
ทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิ จัดท าแผนที่ภาษแีละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน อบต.มีศักยภาพในการ กองช่าง

และทะเบยีนทรัพย์สิน ภาพในการจัดเก็บ ทะเบยีนทรัพย์สิน มีความ จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น กองคลัง
ภาษไีด้อย่าง พงึพอใจ
ถูกต้องและทั่วถึง เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80
2 โครงการจัดซ้ือวสัดุ เพื่อความปลอดภยั จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้รับ อบต.มีศักยภาพในการ กองช่าง

อุปกรณ์เพื่อความ ในการปฎบิติังาน ส าหรับความปลอดภยั บริการมี ท างาน และมีความ
ปลอดภยัส าหรับ ของช่างไฟฟา้ ในการปฎบิติังาน เช่น ความพงึ ปลอดภยัในการปฎบิติั
งานไฟฟา้ หมวกเซพต้ี เข็มขัด พอใจ งานเพิ่มขึ้น

เซฟต้ี ถุงมือ รองเทา้ ร้อยละ
หวัเหล็ก เปน็ต้น 80

3 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่ออ านวยความ จัดเก็บภาษไีด้เพิ่มขึ้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน จัดเก็บภาษไีด้ครบถ้วน กองคลัง
ในการใหบ้ริการจัดเก็บ สะดวกใหป้ระชาชน จากปทีี่ผ่านมา มีความ
ภาษนีอกพื้นที่ พงึพอใจ

ร้อยละ
90

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิ จัดท าแผนที่ภาษแีละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน อบต.มีศักยภาพในการ กองช่าง

และทะเบยีนทรัพย์สิน ภาพในการจัดเก็บ ทะเบยีนทรัพย์สิน มีความ จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น กองคลัง
ภาษไีด้อย่าง พงึพอใจ
ถูกต้องและทั่วถึง เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80
2 โครงการจัดซ้ือวสัดุ เพื่อความปลอดภยั จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้รับ อบต.มีศักยภาพในการ กองช่าง

อุปกรณ์เพื่อความ ในการปฎบิติังาน ส าหรับความปลอดภยั บริการมี ท างาน และมีความ
ปลอดภยัส าหรับ ของช่างไฟฟา้ ในการปฎบิติังาน เช่น ความพงึ ปลอดภยัในการปฎบิติั
งานไฟฟา้ หมวกเซพต้ี เข็มขัด พอใจ งานเพิ่มขึ้น

เซฟต้ี ถุงมือ รองเทา้ ร้อยละ
หวัเหล็ก เปน็ต้น 80

3 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่ออ านวยความ จัดเก็บภาษไีด้เพิ่มขึ้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน จัดเก็บภาษไีด้ครบถ้วน กองคลัง
ในการใหบ้ริการจัดเก็บ สะดวกใหป้ระชาชน จากปทีี่ผ่านมา มีความ
ภาษนีอกพื้นที่ พงึพอใจ

ร้อยละ
90

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองบา้น เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกคลอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
สลักได หมู่ 14 ต าบล มนี้ าใช้ในการ บา้นสลักได พงึพอใจ น้ าเพื่อการ
หนองงูเหลือม อ าเภอ เกษตรอย่าง กว้าง 12 ร้อยละ อปุโภค -
เฉลิมพระเกยีรติ เชื่อมบา้นด่าน เพยีงพอและ เมตร ยาว 80 บริโภคอย่าง
ทา่แดง หมู่ 6 ต าบลทา่ช้าง ช่วยระบายน้ า 1,000 เมตร เพยีงพอ
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ลดปญัหาน้ าทว่ม

2 โครงการขุดลอกบงึปรือแวง เพื่อใหป้ระชาชน 6,712,100 6,712,100 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ มนี้ าใช้ในการ พงึพอใจ น้ าเพื่อการ
จังหวัดนครราชสีมา เกษตรอย่าง ร้อยละ อปุโภค -

เพยีงพอและ 80 บริโภคอย่าง
ช่วยระบายน้ า เพยีงพอ
ลดปญัหาน้ าทว่ม

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณ

วตัถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง 16,480,700 16,480,700 16,480,700 16,480,700 16,480,700 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

ลาดยางรอบบงึปรือแวง ในต าบลมี กวา้ง 5 เมตร ได้รับความ ได้รับความ
ต าบลหนองงูเหลือม ถนนส าหรับใช้ ยาว 4,380 สะดวกใน สะดวกในการ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการคมนาคม เมตร หนา การสัญจร สัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก 0.05 เมตร ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 494,000 494,000 494,000 494,000 494,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
สายทางรอบสระพญา ในต าบลมี ยาว 211.00 ม. ได้รับความ ได้รับความ
สายทางหน้าวดัโนนโบสถ์ ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
หมู่ที่ 1 บา้นโนนกราด ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

3 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 959,000 959,000 959,000 959,000 959,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
เสริมผิวลาดยางแอสฟสัทติ์ก ในต าบลมี ยาว 385.00 ม. ได้รับความ ได้รับความ
คอนกรีตสายทางโนนกราด ถนนส าหรับใช้ หนา 0.05 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
เชื่อมบา้นรวง หมู่ที่ 1 ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา
บา้นโนนกราด ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น

ร้อยละ 80 และต าบล
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 5,958,000 5,958,000 5,958,000 5,958,000 5,958,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

สายทางโรงกลึง บา้น ในต าบลมี เมตร ยาว 1,070.00 ได้รับความ ได้รับความ
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 ถนนส าหรับใช้ เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ

ในการคมนาคม ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 การสัญจร สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก เมตร ยาว 1,550.00 ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น

เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 80 และต าบล
5 โครงการกอ่สร้างสะพานบา้น เพื่อใหป้ระชาชน สะพานกวา้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

พระวังหาร หมู่ 4 ต าบล ใช้ในการสัญจร 6 เมตร ยาว พงึพอใจ มีความ
หนองงูเหลือม อ าเภอ ไปมาอย่าง 7 เมตร ร้อยละ สะดวก
เฉลิมพระเกยีรติ เชื่อม สะดวก 80 ในการสัญจร
ต.ล ามลู อ.โนนสูง

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

168 

Administrator
Textbox



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 2,576,000 2,576,000 2,576,000 2,576,000 2,576,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
สายทางโนนแค บา้น ใช้ในการสัญจร 4.00 เมตร  ยาว ได้รับความ ได้รับความ
ประกายปรง หมู่ที่ 7 ไปมาอย่าง 1,150.00 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ

สะดวก การสัญจร สัญจรไปมา
ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

7 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกว้าง 4.00 เมตร 2,592,000 2,592,000 2,592,000 2,592,000 2,592,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
หนิคลุกบา้นประกายปรง ใช้ในการสัญจร ยาว 2,400.00 เมตร ได้รับความ ได้รับความ
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองงูเหลือม ไปมาอย่าง สะดวกใน สะดวกในการ
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ สะดวก การสัญจร สัญจรไปมา
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
บา้นกนัผม หมู่ 1 ต.พระพทุธ ร้อยละ 80 และต าบล
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ

จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

รายละเอียดโครงการพฒันา

วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกว้าง 4.00 เมตร 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
สายทางบา้นนายกรวดถึง ใช้ในการสัญจร ยาว 385.00 เมตร ได้รับความ ได้รับความ
คลองอีสานเขียว บา้น ไปมาอย่าง หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
นาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 สะดวก การสัญจร สัญจรไปมา

ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

9 โครงการก่อสร้างทางปั่น เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
จักรยานรอบบงึปรือแวง มีสถานที่ส าหรับ ปั่นจักรยาน พงึพอใจ มีสถานที่
บา้นโนนหมัน หมู่ 9 ถึง ออกก าลังกาย รอบบงึ ร้อยละ ส าหรับออก
บา้นโพธิป์รือแวง หมู่ 13 ปรือแวง 80 ก าลังกาย

10 โครงการปรับภมูทิศันบ์ริเวณ เพื่อใหป้ระชาชน สถานที่ออก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน มีสถานที่ กองช่าง
รอบบงึปรือแวง โดยการปลูก ได้มีสถานที่ออก ก าลังกาย พงึพอใจ ส าหรับให้
ต้นไมแ้ละกอ่สร้างลานออก ก าลังกาย จ านวน 1 แหง่ ร้อยละ ประชาชนได้
ก าลังกาย หมู่ 9 บา้นโนนหมนั และภมูิทศัน์ที่ดีขึ้น 80 ออกก าลังกาย
ต าบลหนองงูเหลือม

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกว้าง 4.00 เมตร 1,209,100 1,209,100 1,209,100 1,209,100 1,209,100 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
สายทางบา้นนายคะนองถึง ในต าบลมี ยาว 630.00 เมตร ได้รับความ ได้รับความ
โรงเหล็ก บา้นโนนหมัน ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
หมู่ที่ 9 ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

12 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 6.00 ม. 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
เสริมหนิคลุกบา้นโนนหมัน ในต าบลมี ยาว 2,000.00 ม. ได้รับความ ได้รับความ
หมู่ 9 ถึงบา้นเสม็ด หมู่ 11 ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
ต าบลหนองงูเหลือม ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
จังหวดันครราชสีมา เชื่อม ร้อยละ 80 และต าบล
ต่อ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(อสมท. เชื่อม อ.เมือง)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)
13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน เสริมผิว คสล. กวา้ง 795,200 795,200 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

บา้นโตนด หมู่ที่ 10 สายทาง ในต าบลมี 4.00 เมตร ยาว ได้รับความ ได้รับความ
หา้แยกโตนด ต.หนองงูเหลือม ถนนส าหรับใช้ 355.00 เมตร หนา สะดวกใน สะดวกในการ
อ.เฉลิมพระเกยีรติ ในการคมนาคม 0.15 เมตร การสัญจร สัญจรไปมา
จ.นครราชสีมา เชื่อม ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ต.บา้นโพธิ ์หมู่ 2 อ.เมอืง ร้อยละ 80 และต าบล

14 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 5.00 เมตร 3,334,000 3,334,000 3,334,000 3,334,000 3,334,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุกบา้นโตนด ในต าบลมี ยาว 2,410.00 ม. ได้รับความ ได้รับความ
เชื่อม ถนนลาดยาง ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
บา้นโพธิป์รือแวง ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4.00 เมตร 722,000 722,000 722,000 722,000 722,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12 ในต าบลมี ยาว 450.00 เมตร ได้รับความ ได้รับความ
สายทางสวนนายสมัย ถึง ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
วดัสมานมิตร ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)
17 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4.00 เมตร 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

คสล. บา้นสลักได หมู่ที่ 14 ในต าบลมี ยาว 1,000.00 ม. ได้รับความ ได้รับความ
สายทางคลองสีฟนัถึงนา ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
นายถวิล ฆอ้งนอก ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ร้อยละ 80 และต าบล

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กว้าง 5.00 6,696,000 6,696,000 6,696,000 6,696,000 6,696,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12 ในต าบลมี เมตร ยาว 2,470.00 ได้รับความ ได้รับความ
ต.หนองงูเหลือม ถนนส าหรับใช้ เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
อ.เฉลิมพระเกียรติ ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา
เชื่อม ต.บา้นโพธิ์ ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยละ 80 และต าบล

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 4,104,000 4,104,000 4,104,000 4,104,000 4,104,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
บา้นสลักได หมู่ 14 สายทาง ในต าบลมี 6.00 เมตร ยาว (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) ได้รับความ ได้รับความ
เลียบคลองชลประทาน ถนนส าหรับใช้ 1,500.00 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
ต.หนองงูเหลือม ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา
อ.เฉลิมพระเกยีรติ เชื่อมต่อ ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
ต.พระพทุธ อ.เฉลิมพระเกยีรติ ร้อยละ 80 และต าบล
จ.นครราชสีมา 

20 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชน ถนนหนิคลุก กว้าง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
หนิคลุก บา้นสลักได หมู่ 14 ในต าบลมี 4.00 เมตร ยาว (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) ได้รับความ ได้รับความ

สายทางเลียบคลองชลประทาน ถนนส าหรับใช้ 2,400.00 บาท สะดวกใน สะดวกในการ

ท านบปดิขาด ต.หนองงูเหลือม ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

อ.เฉลิมพระเกยีรติ ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บ้าน

เชื่อม ต.บา้นโพธิ ์อ.เมอืง ร้อยละ 80 และต าบล

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

21 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชน ถนนหนิคลุก กว้าง 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
หนิคลุก บา้นสลักได หมู่ 14 ในต าบลมี 4.00 เมตร ยาว (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) (ของบ อบจ.) ได้รับความ ได้รับความ

สายทางเลียบคลองมะเด่ือ ถนนส าหรับใช้ 700.00 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ

ต าบลหนองงูเหลือม ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บ้าน

เชื่อม ต าบลทา่ช้าง ร้อยละ 80 และต าบล

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ

22 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6.00 เมตร 6,384,000 6,384,000 6,384,000 6,384,000 6,384,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
คสล. บา้นหนองแดง หมู่ที่ 15 ในต าบลมี ยาว 1,900.00 เมตร ได้รับความ ได้รับความ

สายทางหนองกระทม่ ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ

ต าบลหนองงูเหลือม ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บ้าน

เชื่อมต่อ หนองกระทงิ ร้อยละ 80 และต าบล

ต.ใหม ่อ.โนนสูง

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6.00 เมตร 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

บา้นหนองแดง หมู่ที่ 15 ในต าบลมี ยาว 1,200.00 เมตร ได้รับความ ได้รับความ
ต.หนองงูเหลือม ถนนส าหรับใช้ หนา 0.15 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการคมนาคม การสัญจร สัญจรไปมา
สายทางจากหนองหอยไป ได้อย่างสะดวก ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
หนองกระทม่ เชื่อม ต.ใหม่ ร้อยละ 80 และต าบล
อ.โนนสูง

24 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชน 1)ถมดิน กว้าง 6.00 3,418,800 3,418,800 3,418,800 3,418,800 3,418,800 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
คสล. บา้นหนองแดง หมู่ที่ 15 ในต าบลมี เมตร ยาว 696.00 ได้รับความ ได้รับความ
จากชุนฮุงถึงหนองหอย ถนนส าหรับใช้ เมตร หนา 0.50 เมตร สะดวกใน สะดวกในการ
ต าบลหนองงูเหลือม ในการคมนาคม 2)ถนน คสล. กว้าง การสัญจร สัญจรไปมา
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ได้อย่างสะดวก 6.00 เมตร ยาว ไป-มา เพิ่มขึ้น ภายในหมู่บา้น
เชื่อมต่อ ต าบลใหม ่ 696.00 เมตร หนา ร้อยละ 80 และต าบล
อ าเภอโนนสูง 0.15 เมตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 6,325,200 6,325,200 6,325,200 6,325,200 6,325,200 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
บา้นโนนหมนั-หา้แยกโตนด ใช้ในการสัญจร 5 เมตร ยาว พงึพอใจ สามารถใช้
หมู่ 9,10 ต.หนองงูเหลือม ไปมาอย่าง 2,259 เมตร ร้อยละ ถนนสัญจร
เชื่อมต่อต าบลบา้นโพธิ์ สะดวก หนา 0.15 เมตร 80 ไปมาอย่าง
อ าเภอเมอืง สะดวก

26 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 5 เมตร 10,397,400 10,397,400 10,397,400 10,397,400 10,397,400 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
บา้นหนองแดง หมู่ 15 ต าบล ใช้ในการสัญจร ยาว 3,100 เมตร พงึพอใจ สามารถใช้
หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ไปมาอย่าง หนา 0.04 เมตร ร้อยละ ถนนสัญจร
บา้นเกรา หมู่ที่ 16 ต.ใหม่ สะดวก 80 ไปมาอย่าง
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สะดวก

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง กวา้ง 293,800 293,800 293,800 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

บา้นสลักได-โนนกะตัง ใช้ในการสัญจร 3.50 เมตร ยาว พงึพอใจ สามารถใช้
หมู่ 14 บา้นสลักได ไปมาอย่าง 2,870 เมตร ร้อยละ ถนนสัญจร

สะดวก 80 ไปมาอย่าง
สะดวก

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง กวา้ง 318,200 318,200 318,200 318,200 318,200 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
บา้นหนองงูเหลือม- ใช้ในการสัญจร 4 เมตร ยาว พงึพอใจ สามารถใช้
หนองเขื่อน ไปมาอย่าง 2,720 เมตร ร้อยละ ถนนสัญจร
บา้นหนองงูเหลือมหมู่ 2 สะดวก 80 ไปมาอย่าง
เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ สะดวก
ต.โตนด อ.โนนสูง

29 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ช่วงที่ 1 กวา้ง 4.00 1,444,800   1,444,800   1,444,800   1,444,800   1,444,800   ประชาชน ประชาชนได้รับ การช่าง
คสล. บา้นโตนด หมู่ที่ 10 มีถนนใช้ในการ เมตร ยาว 645.00 ได้รับความ ความสะดวกใน

สายทางบญุละมัย สัญจรไปมาได้ เมตร หนา 0.15 ม. สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน

อย่างสะดวก ช่วงที่ 2 กวา้ง 3.00 สัญจรไปมา หมู่บ้านและต าบล

เมตร ยาว 222.00 เพิ่มขึ้น 80%

เมตร หนา 0.15 ม.
30 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 4 ม. ยาว 9,155,300   9,155,300   9,155,300   9,155,300   9,155,300   ประชาชน ประชาชนมถีนน กองช่าง

เสริมผิว คสล. บา้น มีถนนใช้ในการ 3,000 เมตร หนา ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม

สลักได สายทาง สัญจรไปมาได้ 0.15 เมตร สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก

คลองชลประทาน อย่างสะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่

รายละเอียดโครงการพฒันา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 4.00 เมตร 2,319,300 2,319,300 2,319,300 2,319,300 2,319,300 ประชาชน ประชาชนมถีนน กองช่าง
สายโนนกะตัง มีถนนใช้ในการ ยาว 1,200 เมตร ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม

บา้นสลักได หมู่ที่ 14 สัญจรไปมาได้ สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก

อย่างสะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%

32 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อลดปญัหา ทอ่ คสล. Ø0.60 ม. 705,600 705,600 705,600 705,600 705,600 สามารถ มกีารระบายน้ า กองช่าง
คสล. Ø0.60 เมตร สายทาง น้ าทว่มขัง ช่วย จ านวน 294.00 ระบายน้ า ที่ดีขึ้น ลดปญัหา

รอบสนามกฬีา บา้นโนนหมนั ระบายน้ า ทอ่น บอ่พกัน้ า 5 บอ่ ทว่มขังได้ น้ าทว่มขัง

หมู่ที่ 9 เพิ่มขึ้นร้อยละ

80%

33 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,066,000 1,066,000 1,066,000 1,066,000 1,066,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บา้นโพธิน์้อย มีถนนใช้ในการ 410.00 เมตร หนา ได้รับความ ความสะดวกใน

หมู่ที่ 12 สายทางจาก สัญจรไปมาได้ 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน

ถนนลาดยางซอย อย่างสะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต าบล

หนองกระโดน ถึงจุด เพิ่มขึ้น 80%

เชื่อมต่อ บา้นเสม็ด

งบประมาณ
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพฒันา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)
34 โครงการกอ่สร้างเหมอืงดาด เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,548,000   2,548,000   2,548,000   2,548,000   2,548,000   ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต บา้นโพธิน์อ้ย มีถนนใช้ในการ 1,400.00 เมตร ได้รับความ ความสะดวกใน

หมู่ที่ 12 สายทางจากเหมอืง สัญจรไปมาได้ สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน

ตาหยวก ถึง เหมอืงอสีานเขียว อย่างสะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต าบล

เชื่อม ต าบลบา้นโพธิ ์อ.เมอืง เพิ่มขึ้น 80%

35 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกว้าง 4.00 เมตร 1,325,000 1,325,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ในการ ยาว 690.00 เมตร ได้รับความ ความสะดวกใน

บา้นนาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน

สายทางนาม่อง สะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต าบล

เพิ่มขึ้น 80%

36 โครงปรับปรุงถนนเสริมดิน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกว้าง 6.00 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุก บา้น มีถนนใช้ในการ ยาว 2,300.00 เมตร ได้รับความ ความสะดวกใน

หนองแดง หมู่ที่ 15 คมนาคมได้อย่าง สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางจากหนองช่องแมว สะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต าบล
ไปทางหมูลาวไปหนองขี้หนู เพิ่มขึ้น 80%
ต าบลหนองงูเหลือม
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
เชื่อม ต.หนองไข่น้ า
อ าเภอเมือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)
37 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6.00 เมตร 4,386,000 4,386,000 4,386,000 4,386,000 4,386,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมหนิคลุก บา้นหนองแดง มถีนนใช้ในการ ยาว 1,700.00 เมตร ได้รับความ ความสะดวกใน
หมู่ที่ 15 สายทางหนองมะเขือ คมนาคมได้อย่าง สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
ไปหนองมว่ง ต.หนองงูเหลือม สะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต าบล
เชื่อม ต.หนองไข่น้ า อ.เมอืง เพิ่มขึ้น 80%

38 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ม.7ถนน คสล. กว้าง 3.50 2,226,000   2,226,000    2,226,000    2,226,000    ประชาชน ประชาชนมถีนน กองช่าง
คสล. บา้นประกายปรง มีถนนใช้ในการ เมตร ยาว 1,200.00 ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 7 สายทางเหมือง คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก
ตายา สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
39 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชน ม.3ถนนลาดยาง กวา้ง 1,001,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซ่อมแซมถนน คสล. โดย มีถนนใช้ในการ 4.00 เมตร ยาว ได้รับความ ความสะดวกใน
การเสริมลาดยางทบั คมนาคมได้อย่าง 715.00 เมตร หนา สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน

สายทางจากบา้นนาย สะดวก 0.05 เมตร สัญจรไปมา หมู่บา้นและต าบล

ฉลวย ปกักลาง ถึงบา้น เพิ่มขึ้น 80%

นายเพญ็ ยุทธกลาง
บา้นรวง หมู่ที่ 3 เชื่อม
บา้นขาม ต.โตนด
อ.โนนสูง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

40 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกว้าง 4.00 เมตร 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 ประชาชน ประชาชนมถีนน กองช่าง

เสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 มีถนนใช้ ยาว 690.00 เมตร ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม

บา้นนาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 ในการคมนาคม หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก

สายทางนาม่อง ได้อย่างสะดวก หรือมพีื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา

คอนกรีตรวมไมน้อ้ยกว่า เพิ่มขึ้น

2,760.00 ตร.ม. ร้อยละ 80%

ลงหนิคลุกไหล่ทางตาม

สภาพรวม หรือมปีริมาณ

หนิคลุกรวมไมน่อ้ยกว่า

51.75 ลบ.ม. พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

ตามแบบ อบต. ก าหนด

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

41 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนนกว้าง 6.00 เมตร 6,066,000 6,066,000 6,066,000 6,066,000 6,066,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางผิวทางแบบ ต าบลหนองงูเหลือม ยาว 3,175.00 เมตร ได้รับความ ความสะดวก

Asphalitic concrete และผู้ที่สัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ ในการสัญจรไปมา

สายทางบา้นโตนด - ได้รับความสะดวก สัญจรไปมา ภายในหมู่บา้นและ

นาตาวงษ ์หมู่ที่ 10-8 ในการคมนาคม เพิ่มขึ้น ต าบล

ต าบลหนองงูเหลือม ร้อยละ 80%

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวดันครราชสีมา

42 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างระบบประปา 4,499,000 4,499,000 ประชาชนมี ประชาชนมนี้ า กองช่าง

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ต าบลหนองงูเหลือม ผิวดินขนาดใหญ่มาก ความพงึพอใจ ส าหรับอปุโภค

บา้นโพธน์้อย หมู่ที่ 12 มนี้ าเพื่อใช้ในการ จ านวน 1 แหง่ เพิ่มขึ้น อย่างเพยีงพอ

ต าบลหนองงูเหลือม อปุโภคอย่าง ร้อยละ 80 %

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพยีงพอ

จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

43 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างระบบประปา 5,279,000 5,279,000 ประชาชนมี ประชาชนมนี้ า กองช่าง

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ต าบลหนองงูเหลือม ผิวดินขนาดใหญ่มาก ความพงึพอใจ ส าหรับอปุโภค

บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 6 มนี้ าเพื่อใช้ในการ จ านวน 1 แหง่ เพิ่มขึ้น อย่างเพยีงพอ

ต าบลหนองงูเหลือม อปุโภคอย่าง ร้อยละ 80 %

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพยีงพอ

จังหวดันครราชสีมา

44 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างระบบประปา 4,391,000 4,391,000 ประชาชนมี ประชาชนมนี้ า กองช่าง

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ต าบลหนองงูเหลือม ผิวดินขนาดใหญ่มาก ความพงึพอใจ ส าหรับอปุโภค

บา้นหนองงูเหลือม มนี้ าเพื่อใช้ในการ จ านวน 1 แหง่ เพิ่มขึ้น อย่างเพยีงพอ

ต าบลหนองงูเหลือม อปุโภคอย่าง ร้อยละ 80 %

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพยีงพอ

จังหวดันครราชสีมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.2. แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการขยาย เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
เขตไฟฟา้รอบ มไีฟฟา้แสง ไฟฟา้รอบบงึ พงึพอใจ ไฟฟา้แสง
บงึปรือแวง สว่างอย่าง ปรือแวง ร้อยละ สว่างอย่าง
หมู่ 9 บา้น เพยีงพอ 80 เพยีงพอ
โนนหมนัต าบล

หนองงูเหลือม

2 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
โซล่าเซล รอบบงึปรือแวง มไีฟฟา้แสง ไฟฟา้รอบบงึ พงึพอใจ ไฟฟา้แสง

สว่างอย่าง ปรือแวง ร้อยละ สว่างอย่าง
เพยีงพอ 80 เพยีงพอ

3 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังไฟฟา้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
โซล่าเซล สายทางถนน มไีฟฟา้แสง แสงสว่างสายทาง พงึพอใจ ไฟฟา้แสง
ลาดยาง โนนหมนั - มะดัน สว่างอย่าง ถนนลาดยาง ร้อยละ สว่างอย่าง

เพยีงพอ โนนหมนั - มะดัน 80 เพยีงพอ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพฒันา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.2. แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

4 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังไฟฟา้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
โซล่าเซล สายทาง ถนน มไีฟฟา้แสง แสงสว่างสายทาง พงึพอใจ ไฟฟา้แสง
คสล. บา้นนายพว่ง - สว่างอย่าง ถนน คสล. บา้น ร้อยละ สว่างอย่าง
บา้นนายมาโนช บา้น เพยีงพอ นายพว่ง - บา้นนาย 80 เพยีงพอ
นาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 มาโนช บา้น

นาตาวงษ ์หมู่ที่ 8

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์  -จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัด

ยานพาหนะและ ยานพาหนะในการเกบ็ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณ
ขนส่ง ขนขยะ ให้เพยีงพอและ กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

เหมาะสมกบัปริมาณ 6,000 ซีซี หรือก าลัง
ขยะทีเ่กดิขึ้นในพืน้ที่ เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กโิลวัตต์
 -แบบอดัท้าย จ านวน 1 คัน

2 งบเฉพาะการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในงานกจิการ เพือ่จดัซ้ือรถขดุ ขนาด 1,602,000    1,602,000   กองช่าง
กจิการประปา ประปา แรงม้า 29.30(HP) กจิการประปา

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ส าหรับใช้ในราชการของ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 854,000   854,000   ส านักปลัด
(ส านักปลัด) และขนส่ง อบต.หนองงูเหลือม จ านวน 1 คัน

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ส าหรับใช้ในราชการของ รถกระเช้าไฟฟา้ ขนาด 6 ล้อ 2,500,000   2,500,000   2,500,000  2,500,000 2,500,000 กองช่าง
(งานไฟฟา้และ และขนส่ง อบต.หนองงูเหลือม ก าลังสูงสุดไม่ต่ ากวา่ 150
ประปา) แรงม้า ติดต้ังเครนไฮดรอลิค

พร้อมกระเช้าไฟฟา้ สามารถ
ยกสูงได้ไม่น้อยกวา่ 12 เมตร
จ านวน 1 คัน

บญัชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณ
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ส่วนที่  4 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
              ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผล 
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสาตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
รวม 100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ทีอ่าจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5)  
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 
คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)  

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกดิ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในภาพรวม 

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

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมควรจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ให้

เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น รถบรรทุกน้ า รถกระเช้า รถจัดเก็บขยะ 
6)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ต าบลในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 






